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_ കേരളശാസ്ത്ൂരസാഹിത്യപരിഷത്ത" 

കേന്ദ്ര നിവ്യാഹക സമിതി 
197 | 

ഷു; 
ത ഭല്ക്ഷറമ 

ഡോ. കെ. മാധവ൯കുട്ടി 

ടു 1] 
മപചഥകഗ്യക്ഷദ്മഥര് 

൭ക. ആര്. രാജന് 

എം. ഐ ഉമ്മ൯ ി € 

ട് 

ന്ത്ത്്ഞ്ഞ് റ്് 

കംഗത്ദര്ശി, ഖമാഗദ്മ്ച? 

വി. കെ. ദാമോദരന് 

പ ത്തം രു ൪൫27ഫകഠത്യദര്ശിമാര് 

വ. എം. എന്. നമ്പുതിരിപ്പാട്ട് 

ി പി. രാമചന്ദ്രമേനോന് ലു 
൪ ല് ര് 

എ റാ7മ്ാഫ കമി? തുദാഗതാറാ 

ഡോ. കെ. ഉണ്ണികൃഷ് ണന് ൭ ര് 

സാല 

ഒ. യം ശ്രീകുമാര് 

“ഡോ. കെ. പവിത്രന് 

തപ്രാം കോശി എബ്രഹാം 

കെ.കെ. പി. മേനോന് 

രയ 

സ്വ 

ഡോ. കെ. ചന്ദ്രശേഖരന് 

എം. കെ. പ്രസാദ് 

വി. ബാലഗംഗന് 

ഡാ. കെ. ജി. അടിയോടി 

ഡാ. എം. പി. പരമേശ്വരന് 
[ചി ി 

ര് 
 കേരളശാസ “തൂസാഹീത്യപരിഷത്ത: 



ചരവ്ല്യക്കാര്ുകട ച്രഖ്വ്മചരാതാറം 

മലയാളത്തില് വിജഞാനസാഹിത്യം 
പാഠപുസ്തകങ്ങള് 

ജുനിയര് ടെക് നിക്കല് ് 
(ജനി. ടെക്. സ "കൂളുകളിലേക്ക്) 

എന്ജിനീയറിംഗ് വരപ്പ് 
മെക്കാനിക്കല് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
സാമൂഹൃയപാഠങ്ങള് 

4 00 
എനി 
ച 

നി. 
വിളപരിപാലനം (ഡ്ധിപ്ലോമാ കോഴ്സുകള്ക്ക്) 76 
മൃഗസംരക്ഷണം ന 4 20 
സസ്യസംരക്ഷണം 68 00 

6 
4 
4 

3 
8 

79 

ി 

77 

ഇന്ത്യാചരിത്രം രകശഗലു (പ്രീഡിഗ്രി ് ാസ്പസുകളിലേക്ക്) 00 
പൌരധത്മം 0 
ഇന്ത്യയുടെ രാഷ് ട്രീയസംവിധാനം ,. ൭0 
ഇന്ത്യന് സാമ്പത്തികപ്രശ്ുങ്ങള് ര് 1 00 
മദ്ധ്യകാലേന്ത്യാചരിത്രം (ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക്) 00 
നവ ഡാര്വിനിസം ് ഡ്; 
സഹകരണവും സാമൂഹ്ൃയവികസനവും ,. 57010 
ആധുനിക ഭരണഘടനകള് ലി 15 00 
കാര്ഷിക വിളകള് ന് 309 
ഭാരത ബ്ലഹച്ചരിത്രം (ഒന്നാംഭാഗം) ,, 8 00 & 
സമുദ്ര ജന്നവിജ്ഞാനം ലി. 10 00 
സോവിയററ യുണിയന് 

സംക്ഷിപ! ചരിത്രം ഒന്നാംഭാഗം 10 00 
ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം (ബി.എഡ്. കോഴ്സിന്) 5 50 
ഗണിതശാസ്ത ബോധനം 9 00 
വൈദ്യത ഉപയോജനം (ഡിഗ്രി /പോളിടെക് നിക്ക് 

ക്ലാസ്സുകളിലേക്കു ) 4 90 

ശബ്ദാവലികള് 
വിജ്ഞാനശബ്ബാവലികള് വാള്യം . പിട്ു്് 
മാനവിക ശബ്ദാവലി വാള്യം--! തി 

മാനവിക ശബ്ബദാവലി വാള്യം--2 86 00 

ഭരണ ശബ്ബാവലി നി; 
ഭാഷാശാസ് ത്ര ശബ്ബാവലി 3.00 

കൃഷി ശബ്ബാവലി 1) 

വിജ്ഞാന കൈരളി 
റമാമ്യകച്ഥശഥചലാതയചമമ?,ക മചമ്മഗഷമമ?ക്ഷ ഏകമംസ്ഥിഷ 

വാര്ഷിക വരിസംഖ്യ 10ക. 

കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിററ്യട്ട്, തിരുവനന്തപുരം! 

3 12 യ്യഥിക്ക 



0 ന്റ മു്യര്്ി ടേ 
൮. 

ഇ. 

ച്ഥമ്റോഗ 
ക്ക് 

69139) 
നം 

൭ 

്ു ര? 

പ്രദാനം ചെയുന്നു. 
ക്ം. 

0). എ, ॥ 00001 റ 
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മാര്ച്ച് ലക്കം 

കുട്ടികളടെവിശേഷാല്പ്രതി 

കുട്ടികളടെ രചനകള് മാത്രം ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടു് 

യൃറിക്ക 
പിറത്തിറക്കുന്ന ബമ്പര്പതിപ്പ” 

ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങള് 
ശാസ്ത്ൂരകാരന്മാരുടെ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പുകള് 

ശാസ്ത്ര കഥകള് 

ശാസ്ത്ര കവിതകള് 

എല്ലാം കുട്ടികള് തയ്യാറാക്കിയത് 

യൃറിക്ക 
കുട്ടികളുടെ വിശേഷാല്പ്രതി 

കുട്ടികളുടെ വിശേഷാല് പ്രതി 

കുട്ടികളുടെ വിശേഷാല്പ്രതി 

കുട്ടികളടെവിശേഷാല്പ്രതി 
വവവവവവാവവറവവറവദദവറവം 

വു യാ 



| ചില്ലില് 

യ)റാക്ക കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക ജനുവരി 197 । 

താളകളില് 

തമസോമാ ജ്യോതിര്ഗമയ 

൧7ത്രകമരദ്മ്. തഗശാഗകൃഷഥ്ണൊറ്് 

ശാസ്ത്ൂരസമീക്ഷ 

ഉമിയില്നിന്നു' തടി 316 

ടെക്കാറസ് കോംപ്ലക്സ് 317 

കണ്ണൂ റ 

കടലിനെറ കഥ 323 

മിന്നല് 32 ഷ്യ] 

മലമ്പുഴന്ത്ു” പോകാം 3൧7 

ബാര്ബര് കൊഞ്ച് 328 

മുള 329 

കൈയ്യക്ഷരം 331 

വരൂ, ചന്ദ്രനഗരത്തിലേഷ്ക്യ” 334 

ശാസ്ത്രം, കഴിഞ്ഞമാസം 341 

തിളയ്ക്കുന്ന ചോര 34.7 

കഥ 

പടം 332 

ശാസ്ത്ര നോവല് 

ഒരു കളവ് (പരാക്രമികശു) 337 

ബാലവാടി 

ദു:ഖം 343 

ആവി എഎ | 

പ്രശ്നങ്ങള് 345 

ചിത്രീകരണം 

ജീവന്നെതിരെ ജീവന് 349 

മുഖഥ/7(ത൦ 

മൃത?മ്2മഃ വര്ഷം 

നിങ്ങള്ക്ക് 

മാച/0ല7മയ്യ൭ട ൮ര്ഷമാവ 

ഒററപ്രതി 40 പൈറു 



1, 
ശ് ധം സ്സുന്ന 
വളരുന്നശാസ ത്രംൃ്ൃ്്യ്ധ്ഡ്ധധ്ധ്ഡു 

ഉമിയില്നിന്നു” തടി 
നെല്ലിനെറ ഉമി, വൈക്കോല്, പരുത്തി, ചണം മുതലാ 

യവയ്യടെ തണ്ട് തുടങ്ങിയവയില്നിന്നു്” ബലവും ഉറപ്പുള്ളതും 

തടിഡ്കുു പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാ 

(11) ( 7) (രി ലു ൻ ക്കന്നതിന്നുള്ള മാഗ്ലം പാക്കിസ്ഥാനിലെ അറോദോമിക്ക് എനര്ജി 
സെന്ററിലെ രസതന്ത്രവിഭാഗം ആവിഷ്ക റിച്ചിരിക്കുന്നു, സെല്ലു 

ലോസുമുളു ഏതു സാധനങ്ങളും ഇതിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തു 

ക്കളായി ഉപയോഗിക്കാം 

ഇതിന്നുള്ള മാഗം ഇപ്രകാരമാണ്: അസംസ് കൃ വസ്തു, ഉ 

ദാഹരണമായി വൈക്കോല്, പ്രത്യേകതരം പരച്േത്തു നനച്ചു 

കുതിക്കുന്നു പിന്നീട്ട് അതിനെ വേണ്ടത്ര സാന്ദ്രത ലഭിക്കുന്ന 

തിനായി ഉയന്ന മര്ദൂത്തില് പ്രസ്സ് ചെയ്ത്, ഉണക്കിയിട്ട് മോ 

ണോമര് ചേത്തു” കുതിക്കുന്നു, ഇതിനെ അണുപ്രസരണം മൂലം 

പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ പോളിമര് അസ്ഥികൂടം ആണ് 

കൃത്രിമ തടിക്ക് വേണ്ടത്ര ബലം നല്കുന്നതു്. ഉതിനെ സാധാ 

രണ തടിയെപോപോലെ അറുക്കുകയും മുറിക്കുകയും മററും ചെയ്യാം. 

ഇതേപോലുള്ള ഒരു മാര്ഗ്ഗം ഉപയോഗിച്ചു” ഇഷ്ടികപൊ 

ടി, ചെളി മുതലായവയില്നിന്നും നല്ല ബലമുള്ള കെട്ടിട നിമ്മാ 

ണ വസ്തുക്കള് ഉണ്ടാക്കാമെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു ഒ 

-കെ, പി, 

അഞുക്കളേ, ജാഗ്രത ! 

സാധാരണ പെനിസിലിനേക്കള് ഇരട്ടി ഫലപ്രദമായിട്ടു 

ക്ളതും പെനിസിലിനെ ചെറുക്കുന്ന ബാക് ററിരിയയെ നിശ്ശേ 

ഷം നശിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു പുതിയ പെനിസിലി൯-- ഫ്ളൂ 

ക്നോക്നലിന്--ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സുറേയ് റിസച്ച് ലബോറട്ടറിയില് 

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതായി ബ്രിട്ടിഷ് മെഡിക്കല് ജേര്ണല് റി 

പ്പോര്ട്ടുചെയ്യന്നു, 

തതത്തത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്മത്ത്ത്മത്ത്ത്ത്ത്ത്ത 0000900000 



ണ് ന്ത് 

നം 

അടചകടകതമംമ്മ' തദഹംക്മഥവകമമ ഒരു മഗറാദ്മ?ികരേഗഗമമമ്മ?ക്ടമണെ” 
ഗ [ക് ] ശാ്ര്രുജമഷ്മാര് കമെക്കംക്കുനത്ര്. “മടക്കമാഷ്ഥ് കേഴംച്ലു്ല് 

എനന” കഇത്മിദ്മ ചെ 

ജോസഫ് പനന്കത്ുല് 

ടെക്കാറസ് കോംപ്ലക്സ് 
ഞാനെന്ന ഭാവം അഥവാ അഹംഭാവം അല്പമൊക്കെ നമു 

ക്കാവശ്യമാണ് .. എല്ലാവര ലും അതുണ്ടുതാനും. മറെറല്ലാ കാ 
യ്യങ്ങള്ക്കുമെന്നതുപോലെ അഹംഭാവത്തിന്െറ അളവ് പലരി 
ലും പല തോതിലായിരിക്കും. അഹംഭാവം ഒട്ടം ഇല്ലാതിരിക്കു 
ന്നതും ക്രമത്തിലധികമുള്ള തും അപകടകരമാണ്. 

സമൂഹത്തില് പല തരക്കാരായ, വിചിത്ര സ്വഭാവക്കാരാ 
യ ആളകളാണുള്ളതു്. ചിലര് അല്ലംകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കും. 
വേറെ ചിലര് സമ്പന്നരെങ്കിലലം വിനയമുള്ള വരായിരിക്കും. 
൭മറു ചിലര് “എന്നെക്കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല, എനിക്കൊ 
ന്നുമറിയില്ല?” എന്ന മട്ടില് അലസന്മാരും ആണ്ട്. അഹംഭാവ 
ത്തെക്കറിച്ചു ചിന്തിക്കുമ്പോള് ഈ മൂന്നു വിഭാഗക്കാരേയും നമു 
ക്ഒ കാണാന് കഴിയും. ി 

കാഗിയ്ക്കുപോയ മണ്ണാങ്കട്ടയുടേയയം കരിയിലയുടേയും കഥ 
ഓാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. മണ്ണ്ാങ്കട്ടയുടെ ഏറിയ അഹംഭാവത്തിനെറ 
ദയനീയമായ പരാളയമാണ് ആ കഥയില് കാണുന്നതു്. അതു 
പോലെതന്നെയുള്ള മറെറാരു കഥയാണ് കച്ചവടക്കാരന് വള 
ത്തിയ കാക്കയുടേതു”. വെറുതെയിരുന്ന് സുഖമായി ആഹാരം 
കഴിച്ചു” തടിച്ചു കൊഴുത്ത കാക്കക്ക് പറക്കാനുള്ള തന്െറ കഴി 
വിനെക്കറിച്ചു് അഹംഭാവം തോന്നി. കാകന് സമദ്രത്തിനപ്പ 
റത്തേക്ക് പറക്കാന് അരയന്നത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ആ മത്സര 
ത്തിനെറ ഫലം അറഹാങ്കാരിയായ കാക്കയുടെ ദയനീയമായ പ 
രാജയമായിരുന്നു; അതു” അഹംഭവത്തിട ന്റ പതനവ്യമായിരു 
ധര. “അല്ലുനു് അത്ഥം കിട്ടിയാല് അദ്ധരാത്രി കട പിടിക്കും? 
എന്നൊരു ചൊല്ല് മലയാളത്തിലുണ്ടല്ലോ. അജ്ഞതയില്നി 
ന്നാണ് അഹംഭാവം ജന്മമെട്ടക്കന്നതു”. മേല്പറഞ്ഞ ഉദാഹരണ 
ങ്ങളെല്ലാം അഹംഭാവം നാശകരമാണെന്നു” നമ്മെ ബോധ്യപ്പെ 
ട്ത്തുന്നു. ഇത്തരം അപകടകരമായ അഹംഭാവത്തെ ഒരു മാന 
സിക രോഗമായിട്ടാണ് മനശ്ലാസ്തജ്ഞന്മാര് കണക്കാക്കുന്നത്. 
“ടെക്കാറസ് കോംപ്ലെക്സ്? എന്നാണ് ഇതിനു പേര്. ഈ മാ 
നസികരോഗശത്തിന്ന് “ടെക്കാറസ് കോംപ്ലഷ്ണ്” എന്ന പേരുവ 
രാന് കാരണമായി ഒരു കഥ ഗ്രീക്കുപരാണത്തിലുണ്ടു്. 

കം രി ്ള 
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ടക്കാഠദമ കോംച്ലു ലില് മുസഛ്” ചായ്ത്ത്ല് 

ഗ്രീക്ക് ഇതിഹാസത്തിലെ എണ്ണുമററ കഥാപാത്രങ്ങളില് 
ഒരാളാണ് ടെക്കാറസ്ത്സ്. ടെക്കാറസ്സ്റിനെറ ഒരു ജന്മദിനത്തിന് 
അ്ല൯ അസാധാരണമായ ഒരു സമ്മാനം കൊട്ടത്തു. മെഴുകു 
കൊണ്ടു നിമ്മിച്ച അതിമനോഹരങ്ങളായ രണ്ട ചിറക്കളായി 
രുന്നു ടെക്കവറസ്സ്റിനു കിട്ടിയ പിറന്നാള് സമ്മാനം! ആ ചിറകുക 
൪ ശരിരത്തില് ഘടിപ്പിച്ചു അവന് ആകാരത്തിലേക്കു പറന്നു. 
സ്വപ്പത്തില്പോലും കഴിയാത്ത തരത്തില് അത്ഭുതകരമായി അ 
വന് പഠന്നുയന്നു. കാക്കകളേയും പരുന്ത്ുകളേയും അവന് പരാ 
ജയപ്പെട്ടത്തി. വാനമ്പാടികളെ തോല്പ്പിച്ചു. അപ്പോള് അഫ 
കാരം വദ്ധിച്ചു. മുന്നൂറു കോടി മൈലുകള്ക്കപ്പറത്തു നില്ക്കുന്ന 
സൂര്ൃയനിലേക്കു പറക്കണമെന്നു തേ ന്നി. അവന് പറഠനന്നു. പക്ഷേ 
കുറെയധികം മുകളിലേക്കു ചെന്നപ്പേ ശ എരിയുന്ന വെയില് 
നാളങ്ങളുടെ തലോടലോറ് മെഴുകു ചിറകുകകള് ഉരുകിപ്പോയി 
അവസാനം തലകുന്തി താഴെ, കരിങ്കടലിനന്െറെ അഗാധതയില് 
നിപതിച്ചു. ഇതാണു കഥ. 

അഹംഭാവം മേമ്പൊടിക്കുപോലുമില്ലാത്ത ചിലരുണ്ട്. അ 
വര പൊതുവെ ഉദാസീനരും ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്തവരുമാ 
യിരിക്കും. എന്ത പ്രവൃത്തിയിലേപ്പെട്ടന്നതിന്നും അവക്കു ഭയമാ 
ണ്. “തന്നെക്കൊണ്ട് ഒന്നും സാധിക്കില്ല. താ൯ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃ 
ത്തി തെററിപ്പോകും? എന്നൊക്കെ വിചരിച്ചുര് പ്രവത്തനരംഗ 
ത്തനിന്നു ഒഴിഞ്ഞുമാറി നില്ക്കുമവര്. അവരെക്കൊണ്ട് സമൂഹ 
ത്തിനു” യാതൊരു ഉപയോഗവുമില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, അവര് സമൂ 
ഫഹത്തിലെ ഇത്തിക്കണ്ണികളായി പ്രവത്തിക്കുകയ്ും ചെയ്യം. 

താനേപ്പെട്ടന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയിലും വിജയം വരിക്കാ 
നാവശ്യമായ ഞാനെന്ന ഭാവം എല്ലാവക്കും ആവശ്യമൃണ്. എ 
ന്തിനേയ്യം നേരിടാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് ജീവിത വിജ 
യത്തിനാവശ്ൃയമായ കൈമുതല്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്പം അഹം 
ഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു നല്ലതാണു് എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞതു, 
അഹംഭാവത്തിനെറ അളവ് അപകടകരമായി വര്ദ്ധിക്കുമ്പോ 
ഗാണു് ടെക്കാറസ്സറ് കോംപ്ലെക്സ് എന്ന മാനസികരോഗമായി 
അതു” മാറുന്നത് ഭ 

ഇരുട്ടില് നിന്നു മോചനം! 
വേണ്ടത്ര നേത്രപടലം ലഭിക്കുകതാണെ 

ങ്കില് ഇന്ത്യയിലുള്ള 50ലക്ഷം അന്ധന്മാരില് 

80 ശതമാനം പേക്കും കാഴ്ച നല്കാന് കഴിയു 

മെന്നു” ബ്രിട്ടനില് നിന്നുള്ള നേത്ര വിദഗ്ദ്ധ 
ന് സോം റോച്ചി യു. ഹിന്ഗോര്ണി പ്രസ്താ 
വിച്ചിരിക്കുന്നു. 
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ഓഗ മറമഷ്ദമം ത്മവശ്യം വേണ്ടതും, തമ്മ റ൪/ന൯ഥിച്ച7ട 

മേജഗകം ച്രഗഗദ്മ്യമപിാ?ക്കുന്നത്ുമമമ്മ ൧/7൧/ 

ഗുമാകരത്മജഗമ്മ' ഭമ്മത്മളം മുണ്ട് 

മിസ് എസ്. പി. തങ്കച്ചി 

ഭയാ 

ഭ്യം, നിങ്ങള്ക്ക് ഈ വാക്കിനോട്ടതന്നെ വെറുപ്പല്ലേ? 

തീച്ചയായും അങ്ങിനെതന്നെ ആയിരിക്കും. ഒരിക്കലല്ലെങ്കില് 

മറെറാരിക്കല് ഒന്നിനെ അല്ലെങ്കില് മറെറാന്നിനെ പേടിക്കാ 

തെ നിങ്ങള് ജിവിച്ചിട്ടണ്ടോ? “ഉണ്ടു” എന്നു പറയുന്നു ഫ്എീങ്കി 

ല് അതു” പരിഹാസത്തെ ഭയന്നായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കില് ധൈ 

ര്യം അഭിനയിക്കുകയാവും. ലോകത്തു” ആരുംതന്നെ അങ്ങിനെ 

ജീവിച്ചിട്ടില്ല; എന്നാല് കുട്ടികളായ നിങ്ങളുടെ ഭയത്തെപ്പററി 

ആരും അത്രയധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, ചിന്തിക്കാറില്ല. കാരണം 

അവയെല്ലാം അജ്ഞാതങ്ങളും, അകാരണങ്ങളും, സങ്കല്പത്തിലു 

കള വയുമാണ് എന്നാണ് മുതിന്നവ൪ കരുതുന്നതു്. പക്ഷേ 

ഭയം കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവരൂപിീകരണത്തെ എത്രയധികം ബാ 

ധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാരൃം അവര, ഒരു പക്ഷെ, അറിയുന്നുണ്ടാ 

വില്ല. 

എന്നാല് ഓരോ മനുഷ്യനും അവശ്യം വേണ്ടതും, അവനെ 
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാധാന്യമഫിക്കുന്നതുമായ ചില ഗുണ 

കരങ്ങളായ ഭയങ്ങളും ഉണ്ടു. ഇതു” മനുഷ്യനേറയും, അവന്െറ 
ച്യററുമുള്ള ചെപവുപ്രാണികളുടേയും സംരക്ഷണക്കു വേണ്ടിയുള്ള 
വയാണ്. ഒരു അനുഭവകഥ പറയാം, ഒരിക്കല് റേഡിയോ 
"ന ചെയ്തിരുന്ന അവസരത്തില് അതിലെവിടെയോ തട്ടി കുട്ടി 
ക്ക് ഷോക്ക് കിട്ടി. അതിന്നുശേഷം കുട്ടിക്ക് റേഡിയോവില് 
തൊട്ടന്നതിനോ, അതിനു സമീപം പോകുന്നതിനോ പോലം ഭയ 
മായിത്തുടങ്ങി. പക്ഷേ, പിന്നിട്ട് അതിന്െറ പ ഒരു 
ഭാഗം തൊട്ടാല് മാത്രമേ “ഷോക്കു ? ഉണ്ടാകുകയുള്ളു എന്നു” മന 
സ്സ്റിലാക്കിയതിനു ശേഷം ഭയം മാറിയതായും കാണപ്പെട്ടു. 

നീങ്ങള് ഒരു ശിശു ആയിരിക്കുമ്പോള്തന്നെ ജന്മനാ രണ്ടു 
ഭയങ്ങളുള്ള തായാണു് അനുമാനം. അവ അസുഖകരമായ, ഉച്ച ' 
ത്തിലുള്ള ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയവും വിഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയ 
പ്ലാ . മററു ഭയങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങള് പിന്നീട്ട് പഠിക്കുന്നവ 
യാണു. കൊച്വുകുട്ടികളായ നീങ്ങളെന്നല്ല, മുതിന്നവര്പോല്ം 
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മ?7ദ്മ7 എറ്വ, ച. തച്ച നന്ന ത് സ്യു അഗ്നിയെ ഭയപ്പെട്ടന്നു, സാംഭ്രമികരോഗങ്ങളെ ഭയപ്പപെട്ടന്നു. ഈ ഭയം ഒരു വിധത്തില് നിങ്ങളെ ഇവയില്നിന്നും രക്ഷനേ ടാ൯ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാരുടേയോ അദ്ധ്യാപക രുടേയോ വെറുപ്പിനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പപെട്ടന്നില്ലേ അതുകൊ ണ്ടട് അവക്ക് ഒവറുപ്പണ്ടാകാതിരിക്കാന് നിങ്ങള് പരിശ്രമി 

നിങ്ങള് വളരുന്നതിനോടൊപ്പം ഭയങ്ങളും വളരുന്നതായി ട്ടാണു' കണ്ടുവരുന്നത്. രണ്ട വയസ്സിനും അഞ്ച വയസ്സിന്നും ഇടന്ത്ുള്ള കുട്ടികളില് കൂടുതലും സങ്കല്പ ഭയഞംളാണ്. നിങ്ങ ള് പിശാചുക്കളെ ഭയപ്പെട്ടന്നു. നിങ്ങള്ക്കു” കൊള്ളക്കാരെ ഭ യമാണു'. അന്ധകാരത്തെ അതിലും വലിയ ഭയമാണ്. ഏകാ ത്ത നിങ്ങള്ക്ക് അസഹ്യമാണു്. മരണവും ഇതുപോലെ മ റെറാരു സങ്കല്പ ഭയമാണ്”. എന്നാല് $ വയസ്സ കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികളില് സാധാരണെ കാണുന്നതു” അവന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണു”. കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഭയമു ഒിടാകുന്നു. തെററും ശരിയും വിവേചിച്ചറിയാന് കഴിയുന്നതുവ ൭0 കുട്ടികളെ ആവശ്യമില്ലാതെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉ ത്തമം. ഭയങ്ങള് അമത്തപ്പെടാവുന്നവയല്ല. ഭയത്തെ അടിച്ചുമ ത്തന്നതിന്ന പകരം അതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു" കിീഴടക്കുകയാ നിങ്ങള് ചെയ്യേണ്ടതു്. 

ഇടിമുഴക്കം, നിരുപദ്രവികളായ പ്രാണികള് ഇവയും ഭയ ഫാതുക്കളാണു്, അകാരണമായ ഭയങ്ങളില് ഏററവും പ്രാധാ റൃമര് ഫഹിക്കുന്നതു”് അന്ധകാര ഭയമാണു. സാധാരണ നിങ്ങള് ത്തരം വസ്മുക്കള് ഭയന്നു തുടങ്ങിയതു” എങ്ങിനെയെന്നു ഓാക്മ 0 ണ്ടാവില്ല. 

നിങ്ങള് പരസ്പരം ഭയപ്പെടുത്താറില്ലേ? അത്തരം ഭയപ്പെ ത്തല് ജീവാവസാനവേരെ നിലനിന്നേക്കാം നാഡിക്ഷോഭ തിനിടയാക്കുന്നതിന്നും മറ൮ തകരാറുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്നും തൂ” ഇടയാക്കും എന്നു” നിങ്ങള് അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരി ഓം ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു”, ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞവര് വളരെ വഗം ഭയത്തിന്നടിമയായിട്ട് കണ്ടുവ അന്നതുകൊണ്ടു് വളരെ മൃ ദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടണ്ടു്. 

ഈ ഭയങ്ങള്ക്ക് മൂലകാരണം കണ്ടുപിടിച്ചു” ശരിയ്ക്കുള്ള രിശദീകരണം നല്കിയ്യം കഞ്ഞുങ്ങളോട്ട് കൂട്ടതല് അട്ടത്തു സ ാവസിച്ചും അവരില് വിശ്വാസം അരപ്പിച്ചും ഭയാശങ്ക ദൂര രിക്കാവുണതാണു് ഭ 

0 
യയാ?ക്ക 



ി മാ7ഞ്ങറം വമ്മ?ക്കു?2 ൧൭ തമക്ഷതതാമും തചതിര?7തെ്കഗണാ 

കിം? ചത്മിക്കുന്നതു്/ എന്നും എന്തേ 

027ത്ഃറംക്കത്ത തേദാമറാ?ല്ലഴ 

ഏ. കെ. സുകുമാര൯ 

കണ്ണു് 
ഒരു ക്യാമറ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്നു പറഞ്ഞാ 

ല് വിശ്വസിക്കാന് പ്രയാസം തോന്നുന്നു അല്ലേ? എന്നാല് വാ 
സ്തവം അതാണു്. ക്യാമറക്കു കുള തപോലെ തന്നെ കണ്ണിനും മുമ്പി 
ലായി ഒരു ലെ൯സൂണ്ട്. ഫിലിമിനു പകരം കണ്ണില് രെറ്റിനാ 
എന്നു പേരുകൂള സ്ക്രീനാണ് ഉള്ളതു”. അതുപോലെ റെററി 
നായില് വീഴ്ചന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളുടേയ്യം പ്രതിബിംബങ്ങളും 
തലതിരിഞ്ഞാണ് വീഴന്നതു്”! നിങ്ങള് വായിക്കുന്ന ഈ അക്ഷ 
രങ്ങളും തലതിരിഞ്ഞാണ് കണ്ണില് പതിക്കുന്നതു”! എന്നിട്ടും 
എന്തേ നിങ്ങള്ക്കതു തോന്നുന്നില്ല? പറയാം. റെററിനായില് 
പതിക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളെ നേത്രനാഡി തല്ക്ഷണം തല 
ച്ചോറില് എത്തിക്കുന്നു. തലച്ചോറു ആ പ്രതിരൂപങ്ങളെ നേ 
രെയാക്കുകയ്ും ചെയ്യുന്നു. 

പ്രധാനമായയം രണ്ടുതരം നേത്രരോഗങ്ങളാണ് ഉള്ളതു്. 
ഷോര്ട്ട് സൈററും, ലോങ്ങ് സൈററും. ഒരു വസ്തവില്നിന്നും 
വരുന്ന പ്രകാശ രശ്മികള് ലെന്സുവഴി കടന്നു് ഫോക്കസില് 
വീഴന്നു. ആ ഫോക്കുസ്സസിലാണ് സാധാരണ ഗതിയില് റെറിനാ 
സ്ഥിതിചെയ്യന്നതു”. എന്നാല് ചില അവസരങ്ങളില് ലെന് 
സിനെറ നില തെറവകയും ഫോക്കസ്സ് റെററിനായില്നിന്നും 
അകലുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നേത്രരോഗങ്ങള്ക്കു കാരണ 
മായിത്തിരുന്നതു”. 

ഫോക്കസ്സ് റെററിനായയടെ മുമ്പില് പതിക്കുന്നതുമൂലം ദുരെ 
ള്ള വസ്ത്ൃക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാന് കഴിയാതെ വരുകയ്യം 
കണ്ണിനോട്ട് വളരെ അട്ടത്തുള്ള വസ്ലക്കളെ മാത്രം വൃക്തമായി 
കാണാന് കഴിയ്യകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ 
ഷോര്ട്ട് സൈററ് എന്നു പറയുന്നു. ഇതിനു പരിഹാരമായി 
കോണ്കേവ് ലെന്സ് ഉളള കണ്ണുടകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന 
തു്. കോണ്കേവ് ലെന്സ് പ്രകാശ രശ മികളെ അകററുകയും 
റെററിനായില്തനനെ പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 
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റ 

കു ൭൫. ക, നൃ കമാരറ്റ് 

ഫോക്കസ്സ് റെററിനായുടെ പിറകിലായി വരുമ്പോഴാണ് 
ലോങ്ങ് സൈററ് ഉണ്ടാവുന്നതു്. തന്മൂലം അകലെയുള്ള വ 
സ്കൃക്കളെ കാണാന് കഴിയുമെങ്കിലും അട്ടത്തുള്ള വയെ വൃക്തമാ 
യി കാണാന് കഴിയാതെ വരുന്നു. ഇതിനു പരിഹാരമായി ധരി 
ക്കുന്ന കോണ്വ്െവെഡ്സ് ലെന്സ് കണ്ണടകള് പ്രകാശ രശ്മിക.ളെ 
ഒന്നിച്ചു ചേക്കുകയും റെററിനായില്തന്നെ വി്ശൂകയും ചെയ്യ 

കണ്ണിന് പൊതുവെ ഒരു ദോഷമുണ്ട്. അതായതു്, ഒരു വ 
സ്തൃവിനെറ പ്രതിബിംബം കണ്ണില് പതിഞ്ഞാല് അതു” പ്പ സെ 
ക്കണ്ടനേരത്തേക്കു് കണ്ണില്നിന്നും മായുകയില്ല. ഇതിനെ. പേര് 
സിസ്റ്റ൯സ് ഓഫ് വിഷന് എന്നു പറയുന്നു. ഇന്നു് ഇതു ഗുണ 
മായിത്തീന്നിരിക്കയാണ് ., ഈ ഗുണം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമു 
ക്ക് സിനിമ ആസ്വദിക്കാന് കഴിയുന്നതു്. സിനിമയില് തുട 
ച്യായി സാദുശ്യമുള്ള ചിത്രം ഓടുമ്പോള് ഓരോ ചിത്രവും 
സെക്കണ്ടനേരത്തേക്ക് കണ്ണില് പതിഞ്ഞുനില്ക്കുകയും ചിത്ര 
ത്തിനു നൈരന്തര്യം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു 

ഓവോ 3 ഭൂമണപഥത്തിലെത്തിയില്ല 

നക്ഷത്രങ്ങളേയും മററും കുറിച്ചു പുതിയ വിവരങ്ങള് ശേ 

ഖരിക്കുന്നതിനായി 985 ലക്ഷം ഡോളര് ചിലവു ചെയ്ത അമേരി 

ക്ക നടത്തിയ ഒരു ബഹിരാകാശ യത്തം പരാജയപവ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഓവോ 3 എന്ന ബഹിരാകാശ ഒബ്സര്വേറ്ററി ട്രമണപഥ 

ത്തിലെത്തിയില്ല. ഒബ് സര്വേറററി വിക്ഷേപണത്തിന്നായി 

നടത്തിയ മൂന്നു ശ്രമങ്ങളില് രണ്ടാമത്തെ പരാജയമാണിതു”: 

1966-ല് ഭ്ൂരമണപഥത്തിലെത്തി ഏതാനും മിനുട്ടുകള്ക്കകം 

ഓവോ 1 ചില വൈദ്യത തകരാറുകള്മൂലം പരാജയപ്പെട്ട, 

1968 ഡിസമ്പര് 7ന് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ഓവോ 2 ഒരു വിജ 

യമായിരുന്നു. 
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ദമാഠാഥഒ്ലകറ്ം ദാ7ളെതിനാ മഥ മപ്പയ്ക്കു. തആമുദ മമ മഥ/ 

ത്തു മഗ മചയ്ക്ക്, ഭൂമു?മ്മഥിക്ചച ൮൧൭൭൭൧ ട7മലം 

കഷഗ?കറം ദാറാഞത്മ” തമ ശ്ചമുദ്രമഗമ്മ?. 

മാടമ്പ” കുഞ്ഞുക്കുട്ടന് 

കടലിന്െറ കഥ 
കടല് കണ്ടിട്ടില്ലേ? നോക്കിയാല് നോക്കെത്താത്തിടത്തോ 

ളം പരന്നുകിടക്കുന്ന വെള്ളം. എത്രയാണെന്നോ? നീലനിറത്തി 

ല്, അങ്ങിനെ ഭൂമിയുടെ അററംവരെ! എന്തൊരു ഭംഗി! കുറച്ചെ 

ടുത്തു കുടിച്ചു നോക്കു. അയ്യേ! ഉപ്പ്. വായില് വെഷ്ണാ൯ വയ്യ. 

പിന്നെ, കടലില് എത്രയെത്ര ജീവികളാണെന്നോ. ചെറീയ 

ചെറിയ മത്സ്യങ്ങള് തുടങ്ങി കൂററന് തിമിംഗലംവരെയുണ്ടു് . 
കൂടാതെ മററു തരത്തില്പെട്ട നൂറായിരം ജന്തുക്കളും. ഈ കട 

_ലിന്െറ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതറിയണ്ടേ? എത്ത വയസ്സായി 

സമുദ്രത്തിന്. എങ്ങിനെയാണതുണ്ടായതു”? എത്തരയാണാഴം. ഇ 
തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണ്ടെ. ഇതിലും രസാവഹമാണ് ജിവന്റെ 
കഥ. ജീവന് ആദ്യം ഉണ്ടായതു” വെള്ളത്തിലാണ്ട്. സമുദ്രത്തി 

ല്. സ്ൂഷഫ്യിയയടെ ആദത്തെ സ്തൃന്ദനം! അതു കടലില് സംഭവിച്ചു. 
കോടാനുകോടി കൊല്ലങ്ങള്ക്കു മുമ്പുണ്ടായ കഥ. എത്ത കേട്ടാല്ം 

മതിവരാത്ത കഥ, അറബിക്കഥകളേക്കാശ അത്ഭുതമേധിയ കഥ. 
ഭൂമിക്ക് 300 കോടിയിലധികം വയസ്സ്റായത്രെ. മുന്നൂറു കോടി! 
ശാസ്തജ്ഞന്മാര് അങ്ങിനെയാണ് പറയുന്നതു്. സമൃദ്രത്തിനും 
ഏതാണ്ടിതേ പ്രായമാണ്. 

ഭൂമി സൂര്യനില്നിന്നു പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായതാണ്. അന്നു 

ഭൂമി കത്തിജ്വലിച്ചിരുന്നു. അതൃശഗ്ര ഉഷ് ണ.മുള്ള ബാഷ്ക്ുങ്ങള് 
ചേന്ന ഒരു പന്തുപോലെ ആകാശത്തില് അതങ്ങിനെ ചുൂററിക്ക 
റങ്ങി. സാവധാനത്തില് ഈ ബാഷ്ക്രങ്ങള് തണുക്കാന് തുടങ്ങി. 
അപ്പോള്, ഭൂമി ഉരുകിത്തിളക്കുന്ന ദ്രവാവസ്ഥയിലായി. പിന്നേ 
യും തണുപ്പു കൂടിക്കൂടി വന്നു. മുകള് ഭാഗം തഞുത്തെറച്ചു. ഇന്നും 
ഉള്ഭാഗം തഞത്തിട്ടില്ല. ഉരുകിത്തിളയ്ക്കുന്നു. 

ഇങ്ങനെ ഭ്രമി തണുടത്തെറന്തന്നതിന്നുമുമ്പ് ചന്ദ്ര൯ പൊട്ടി 
ത്തെറിച്ചുപോയി. വെളുത്ത പക്ഷത്തില്, ചന്ദ്രനെ കെട്ടിപ്പിടി 
്ാ൯ വെമ്പുന്ന കടലിന്െറ ആവേശം കണ്ടിട്ടില്ലേ? സമുദ്രത്തി 
ലെ വേലിയേററാ. വേര്പെട്ടുപോയ ആ അംഗത്തോടുള്ള അട്ട 
പ്പം. ഇങ്ങനെ ചന്ദ്ര൯ വേര്പെട്ടന്നതിന്നു മുമ്പം വേലിയേററമു 

9/7 ജുറാധത?ി മുറു 



കട ൧/7കാമ്ഠ കഥ ല മട” ഷചതെത്തഷട്ടറമ 

ണ്ടായിരുന്നു. സുരൃയനന്െറ ആക്ഷണം നിമിത്തം ദ്രവാവസ്ഥയി 
ലുള്ള ഭ്രമിയിലണ്ടായ വേലിയേററം. ആ ആദ്യകാലത്തു” ഒരു 
വലിയ വേലിയേററമുണ്ടായി. ഏതാണ്ടു് 500 വഷം അതു നീ 
ണ്ടനിന്നു. ഒട്ടവില് ഒരു വലിയ കഷ്ബം ഭൂമിയില്നിന്നു വേ 
ര തിരിക്കപ്പെട്ട. അതും അററമില്ലാത്ത ആകാശത്തു ചെന്നുപെട്ട. 
അവിടെ ഉരുണ്ടുകൂടി. പ്രപഞ്ച നിയമമനുസരിച്ചു ഒരു പുതി 
യ ഗ്രഹമായി. ആ പൂത്തന് ഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്ര൯. അറിഞ്ഞേട 

നനന 

1 

ത്തോളം പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗം. അഞ്ചലും 
കൊഞ്ചെലുപ മാറാത്ത കൈക്കുഞ്ഞു! അങ്ങിനെ ചന്ദ്രന് അടന്നു 

പോയ വട്ട, ഇന്നും ഭൂമിയിലുണ്ട് . അതാണത്രെ ശാന്തസമുദ്രം. 
അന്നു”, ആ ഈക്കന് കുഴി, വെള്ളംനിറഞ്ഞ് സമുദ്രമായിത്തീ 
ന്നിരുന്നില്ല. പിന്നിട്ട് നൂററാണ്ടുകള് നീണ്ടുനിന്ന മഴ പെയ്തു. 
ആദ്യത്തെ മഴ! ആ മഴ പെയ്ത്, ഭൂമിയിലെ പുറംതോടിലെ, കു 
ധികള് നിറഞ്ഞു; അവ സമുദ്രമായി. 

അന്നു” സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിനു ഉപ്പരസമില്ലായിരുന്നു. 

ചെറിയ ഒരു പുളിയുണ്ടായിരിയ്ക്കാം. തിച്ചയില്ല. കരയിലെ 

ധാതുക്കളും പാറകളും ലയിച്ചുചേന്സ വെള്ളം കടലില് ഒലിച്ചു 
ചേന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്നും അതു തൃടരുന്നു. ഇങ്ങനെ സമുദ്ര 

ജലം കൂട്ടതല് കൂടതല് “ഉപ്പുള്ള തായി തിന്നു 

“ഞങ്ങളുടെ സയന്സ് ക്ളബ്ബ്" 

“ അച്ചടിപ്പിശാച്? ബാധിച്ചതുകാരണം കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തി 

ലെ ലേഖനമത്സരത്തിലെ അറിയിപ്പില് ഗുരുതരമായ ഒരു പാക 

പ്പിഴ പററീ. മത്സരത്തിനു” ലേഖനമയക്കേണ്ട അവസാന തി 

യതി 1970 ഡിസമ്പര് എന്നതിനു പകരം ഏതാനും പ്രതികളി 

ല് 1970 ജനുവരി 20 എന്നും ബാക്കിയുള്ള വയില് 1971 ജനുവ 

രി 20 എന്നുമായി. അതുകൊണ്ടു് 1971 ജനുവരി 20വരെ “ഞ 

ങ്ങളുടെ സയന്സ് ക്ലബ്ബ്? സ്വികരിക്കുന്നതാണ്. ഫെബ്രവരി 

ലക്കത്തില് മത്സരലേഖനമുണ്ടാവുന്നതല്ല. 

__പചത്രാമിചര് 

324 യ്യഥാീക്ക 



മ?0775 വിദ്ൃ്ലൃക്ത?യ്യകട ്രവഗഫമമമ്മത?മാ2ല്് വള്മക്ത 

തുചേകടതാറാം മശവക്കും. ച൧൮/൭ __ ഇട ?മ2/0മ2൭െ 

ക? ദാ7അച്രദ്ഥിയയമഗണഞ്. 

എം, ഐ. ഉമ്മന് 

മിന്നല് 
തെററു ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുവാന്൯വേണ്ടി ഈ 

ശപവരന് ആകാശത്തില്നിന്നും ഇറക്കിവിട്ടന്ന കോപാഗ്നിയാ 

ണ് മിന്നലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്െറ ശകാരശബ്ദമാണ് ഇടിയെ 

ന്നും പണ്ടുകാലത്തു മനുഷ്യര് കരുതിയിരുന്നു. 1752ല് അമേരി 

ക്കക്കാരനായ ബഞ്ചമിന് ഫ്ര്രാന്ക്ലിന് എന്ന മഹാന് നടത്തിയ 

ചില പരീക്ഷണങ്ങള് വഴി ഇടിയേയ്യം മിന്നലിനേയും കുറിച്ചു 

കുള പല ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിലെ സ്ക്റോണ്ലാന്സ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനും 

ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പല ശാസ്ത്രജ്തെന്മാരും 

നടത്തിയ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങള് ഇടിമിന്നലിനെപ്പററി കൂ 

ട്ടതല് വിവരങ്ങള് നേടിതന്നു. 

മിന്നല് യഥാത്ഥത്തില് അന്തര 'ക്ഷത്തിലെ മേഘങ്ങള് ത 

മ്മില്ം മേഘങ്ങളും ഭൂമിയുമായും ഉണ്ടാകുന്ന ഒവെദത പ്രവാഹ 

മാണ്. ശക്തികൂടിയ വിദ്ൃച്ഛക്തി അന്തരിക്ഷവായുവിന്െറ 
എതിരപ്പ്പിനെ വകവെക്കാതെ നടത്തുന്ന അത വേഗതയിലുള്ള 

ഒരു തരം ചാടികടക്കലാണ് മിന്നല് ഏന്നു പറയാം. അതിശ 
ക്തിയായ വൈദ്യതപ്രവാഹം കാരണം അന്തരിക്ഷവായുവിന്റെ 

സമ്മദം വദ്ധിച്ചു അതു പൊട്ടിത്തെറിക്കത്തവിധം വികസിപ്പി 
ക്കമ്പോളണ്ടാകുന്ന ഉഗ്രശബ്ദമാണ് ഇടി. ഇടിയും മിന്നലും ഒരേ 

കാലത്തില് സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് . മിന്നല് പ്രകാ 
ശവീചികള് സെക്കണ്ടില് 1,86,000 മൈല് വേഗതയില് സ 
ഞ്ചരിക്കുമ്പോള്, ഇടിയുടെ ശബ്ബവിചികള് കേവലം സെണ്ട 

ക്കില് 1126 അടി വേഗതയില് മാത്രമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതു”. 
അതു കാരണം മിന്നല് ഏതാണ്ടതു സംഭവിക്കുന്ന വേഒയില് 
തന്നെ നാം കാണുമ്പോള് ഇടിയുടെ ശബ്ദം ഏതാനും നിമിഷ 
ങ്ങള് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ചെവിയിലെത്തുന്നതു്. അതുകൊ 
ണ്ടാണ് മിന്നലാദ്യവ്യം ഇടി പിന്നീട്ടം സംഭവിക്കുന്നതായി നമു 
ക്കു തോന്നുന്നത്. 

ലയം 

9777 ജുരാവതി ടാ 



മ? ൨൭൧൦. 2൨൫. ഉമ്മറ 

മിീന൬ല് വിദ്യ ച്ലക്മിയയുടെ പ്രവാഫമായതിനാല് വളരെ 
അപകടങ്ങള് ഉളവാക്കും. പാവം --ഇടിയാണെങ്കില് നിരുപദ്ര 
വിയുമാണ് . 

മിന്നലിനെറ നേര്പാതയില് അബദ്ധത്തില് ചെന്നു പെ 
ട്ടപോയാത രക്ഷപ്പെടുവാന് മാഗ്ലങ്ങളില്ലെന്നുതന്നെ പറയും. 
ഒരു സെക്കണ്ടില് ൯൬൨ എന്ന കണക്കിന് ലോകത്തില് ഇടിമി 
ന്നലുകളണ്ടാകുന്നുണ്ടത്രെ. 

ഇടിമിന്നലില്നിന്നും രക്ഷപെട്ടവാനുള്ള ചില മാഗങ്ങള് 
താഴെ കൊട്ടത്തിരിക്കുന്നു. കെട്ടിടങ്ങളില് മിന്നല് വാഫകം 
എന്ന ഉപകരണം ഘടിപ്പിച്ചു അവയെ ഇടിമിന്നലില്നിന്നും 
രക്ഷപ്പെടുത്താം. ഒരു ചെമ്പു ഗോളത്തിന്മേല് മുകളിലോട്ട് എ 

ന്നു നിതന്നുന്ന ഏതാനും ചെമ്പസുചികള് ഘടിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കി 

യ ഒരു ഗോള-സുചി-സ്തത്രം കെട്ടിടത്തിന്െറ ഏററവും ഉയന്നു 

ഭാഗത്തു ഘടിപ്പിച്ചു അതിനെ ചെമ്പനാടയുപയോഗിച്ചു ഭൂമി 
യിലേക്ക് നീട്ടി ബന്ധിക്കുന്ന ക്രമീകരണത്തെയാണ് മിന്നല് 

വാഹകം ഫഎന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഗോള-സുചി_സുൃത്രം അന്തരീ 
ക്ഷ വൈദ്ൃയതിയെ ആകഷിച്ചെടുത്തു ഭൂമിയിലേക്കു കടത്തി വി 
ടന്നു. കെട്ടിടത്തേയും ത വയില് താമസിക്കുന്ന ആളുകളളേയും 
ഇടിമിന്നലില്നിന്നും ഈ ക്രമീകരണം രക്ഷിക്കുന്നു. 

മിന്നതവേളകളില് പുറത്തിറങ്ങി സഞ്ചരിക്കാതെ കെട്ടിട 

ങ്ങളില് അഭയം തേട്ടന്നതാണ് നല്ലതു. കെട്ടിടങ്ങളില് അഭയം 

തേട്ടമ്പോള് ഭിത്തിയില് ചാരിനില്ക്കയൊ, റേഡിയോ, ടെലി 

ഫോണ്, ലോഫഭാഗങ്ങള് മുതലായവയുമായി സമ്പക്കം പുല 

ത്തകയൊ ചെയ്യരുതു”. മുറിയുടെ മദ്ധ്യഭാഗത്തു നിലയ്യറപ്പിക്കു 

കയാഞത്തമം, റബ്ബര് ചെരിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉണങ്ങി 

യ തടിക്കഷണങ്ങളില് കയറി നില്ക്കുന്നതും നല്ലതാണ് 

മിന്നത്സമനുങ്ങളില് അബദ്ധവശാല് മൈതാനങ്ങളിലോ 

സമുദ്രതിരത്തൊ, വയലുകളിലൊ ചെന്നു പ്പെട്ടാല് ഭയപ്പെട്ട് 

അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിനടക്കാതെ, തറയില് കമഴ്ന്നു കിട 

ക്കയാണ് ചെയ്യേണ്ടതു്. തല്സമയങ്ങളില് കുററിക്കാട്ടകളില് 

ചെന്നു പെട്ടാല് ഗുഹകളിലൊട്]്:ഇട്ടക്കുകളിലൊ (വെള്ള മില്ലാ 

ത്ത) മരക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലൊഠ്യുഅഭയം തേട്ടക. നനവുള്ള വ 

സ്തുക്കളുമായി ഈ സന്ദഭങ്ങളില് ബന്ധപ്പെടരുത് ഭ 
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മുച്ചാശമ്മമമി് ൨ാ7്്.ക്കാ വക്കം തനാ ഒരു വര്ഷമയക്ക് 

തആ്താാട? മ്മരം 0ാ27താവിമ്മഗമ്മ?ി 

ചേവോകനാതമങണ്ഞ്. 

സി. കെ. രാമചന്ദ്രന് 

മലമ്പഴന്റ്ു പോകാം 
“ഒരു ചതുരശ്രമൈല് വിസ്തീണ്ണമള്ള പ്രദേശത്തു ഒരു വഷ 

ത്തില് പെയ്യുന്ന മഴ 30 ഇഞ്ചാണെങ്കില് അവിടെ വ'ഴ്ഴന്ന മഴ? 
വെള്ളം എത്രയാണെന്നു” കണക്കാക്കിക്കൂടെ? അച്ഛന്. 

ശരശ്ചന്ദ്ര: കണക്കറക്കാം. വിസ്ത്റിണ്ണത്തിനെ ചതുര ശുഅടി 
യാക്കീട്ട 140 കെണ്ട് ഗുണിച്ചു 12 കൊണ്ടു” ഹരിച്ചാല് ആകെ 
എത്ര ഘന അടി വെള്ളം ഉണ്ടെന്നു കിട്ടും. ലി 

എഞ്ചിനിയര്: അപ്പോള് ജലാശയത്തിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു 
കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന്െറ വിസ്തറിണ്ണ്വും അവിടെ പെയ്യുന്ന മഴ 
യുടെ അളവും അറിഞ്ഞാല് ആകെയുണ്ടാകാവുന്ന വെള്ളം കണ 
ഒഓാക്കാന്൯ കഴിയം. എന്നാല് ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കി കിട്ടുന്ന 
വെള്ളം മുഴുവനും ജലാശയത്തിലേക്ക് എത്തുകയില്ല. കാരണം 
കുറെ വെള്ളം മഴ വിഴന്നേടത്തുതന്നെ താണുപോകും. പിന്നെ 
കുറെ വെള്ളം ചെടികളം വൃക്ഷങ്ങളും വലിച്ചെടുക്കും. അതിനും 
പൃറ൭മെ ചതുപ്പുനിലങ്ങളും തടാകങ്ങളും മററുമുണ്ടെങ്കില് കുറെ 
വെള്ളം അത്തരം സ്ഥലത്തു കെട്ടി കിടക്കും. ഇവമ്യ്ക്കേല്ലാം പുറ 
മെ നല്ലൊരു ഭാഗം നിരാവിയായിപ്പോകും. ജലാശയത്തില് നി 
ല്ക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെ ഒരു വഷത്തില് ആറടി ഉയരം നീരാവി 
യായി പോകുന്നതാണ്. ചുരുക്കത്തില് ആകെ പെയ്യുന്ന മഴയ്യ 
ടെ 10 ശതമാനം മാത്രമെ കൃഷിക്ക് ഉപയൂക്തമാക്കാ൯ ജലാശയ 
ങ്ങളെക്കൊണ്ടു” കഴിയുകയയള്ള വെന്നതാണ് വാസ്തവം. 

അവര് ആലത്തൂര് രൌണും പിന്നിട്ട് ചിററൂര് പൂഴയ്യഭെ 
മുകളിലുള്ള വലിയ പാലവും കടന്ന് പാലക്കാടിന്െറ പരിസ 
രത്തെത്തി. ടൌണിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്നുമുമ്പതന്നെ ടിപ്പ 
വിനെറ കോട്ടയം കിടങ്ങും അവിടെയുള്ള, മൈതാനവും റെറു 
ക് റില് ഇരുന്നു കൊണ്ടുതന്നെ കുട്ടികള് കണ്ടു മനസ്സ്സ്ലാക്കി. പി 
ന്നീടവര് ടൌണില് പോകാതെതന്നെ കോയമ്പത്തൂര് റോഡില് 
കൂടി എലപ്പുള്ളി ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടന്നം 
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9൭൭2൧൧ ഒ7൮റഖംകകാഴ്ള്ള്” മുനമുമചേക൭ ഷമ്യമചയ്ക്കു വട 

കാമ ഒജുറവിക്കു കഥിയ്യമകത്ര: കിട്ടാ? കൂലിമ്മോ? 
ച്ൃതമമ്ജക്കിട്ടമ്മ കച ജ?വ?കറംമാത്രം. 

സിപ്പി, പള്ളിപ്പറം 

ബാര്ബര് കൊഞ്ച് 
ബാര്ബര് ജോലി നടത്തുന്ന ഒരുതരം ജീവികള് കടലിന്ന 

ടിയില് ഉണ്ടെന്നു കേള്ക്കുമ്പോള് നിങ്ങള്ക്കത്ടളുതം തോന്നുന്നു; 
അല്ലേ? ഒട്ടും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട. ഒരു തരം നീലക്കൊഞ്ചുകളാ 
ണ് ഈ ബാര്ബര്മാ൪। അവര് കടകഠപോല്ും നടത്തിവരുന്നു. 
ഏതാനും കൊല്ലംമുമ്പ് ചില സമുദ്രഗവേഷകന്മാരാണ”് ഈജ 
ത്തക്കളെ കണ്ടെത്തിയത്. 

“സീ ആനിമോണ്'---എന്നു പറയുന്ന ഒരു ജന്തുവിന്െറ, 

വള്ളിപോലുള്ള കൈകളാണ് ബാര്ബര്ക്കൊഞ്ഞുകളുടെ താവ 
ഒം. തന് കടയിലേക്ക് ആളുകളെ ആകഷിക്കാന് ഈ വിരുത 

ന് പരസ്യംപോലും നടത്താവണ്ടത്രെ! നിളമുള്ള തന്െറ മീശ 
കൊണ്ടു് അതു് വെള്ളത്തില് ഒരു പ്രുത്യേകരം ചലനമുണ്ടാക്കു 

ന്നു. ഈ ചലനം മനസ്സ്സിലാക്കിയാലുടനെ “ഷേവിങ്ങും കട്ടിങ്ങും" 

നടത്തണമെവരള്ള വര് ഓടിയെത്തുകയായി. ഷേവുമാത്രമേസാ 
ധാരണ, ആവശ്യമായി വരാറുള്ള. 

ഓരോ മീനിനേറയും ശരീരത്തിലും വായിലും പററിപ്പിടി 
ച്ചിരിക്കുന്ന ചെറു ജീവികളെ തന്െറ കാലകളിലള്ള മൂച്ചയുയക്ള. 

കത്തികൊണ്ട് ഈ ബാര്ബര് ചുരണ്ടുന്നു. ഒരൊററ ദിവസം 

കൊണ്ട് മുന്നൂറുപേരെ ഷേവുചെയ്ത വിടാന് ഈ ജിവിക്കു കഴി 
യ്യമത്രെ! കിട്ടന്ന കൂലിയോ? ചൃരണ്ടിക്കിട്ടുന്ന ചെറു ജീവികള് 

മാത്രം. ആ ജീവികളെ അതു സ്വാദോടെ ഭക്ഷിക്കുന്നുഭ 

ളയ അയയ പതം ലം. ജയം 

വരിക്കാര് ശ്രദ്ധിക്കുക 

മേത്വ?ലമദ്മമജ?ക്ഷ മഗഥഠം ആമഠാക്മ?ക്കുദാ വതിക്കാര് ഏറു 

മമ? ടയിതല് കിക്ട?മ്മ ചക്കമയ?ക്റിഥ കവിക്ഷ മേല്ഷിലംദ്ധം 

ഗവ്ടികമ്മഴുമമമ്മയ്ത്കുങം. ൨/൭ ആംഖ്യൃമ്മക്കുറുച്ചുള്ള എല്ലാ വ7വത 

തളം മമമോജ?ംഗ് എദ്ഥിറാര്, *ഘ്ലഥീക്ക”, മന്സുമമ? (6. 0.) തൃശൂര് 

൧77 മേജ്വ?7ലഗസമജ?77 എഴുതുക. 

എ കയ്പ. പാ... ച വം ടട നം 
ആത്ത... 
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മുളയുപമ്മേഗിച്ചു വ്്ൃങ്ങളം ന?മ്മ?ക്കഥം. കകക്ടചും മട്ടം 

൧൨൮ മാമ തുണി മമരതഃമകക്ട്' 

കി ട്ച്ചിടിക്കുറിമ, 

കെ, എന്. രാമകൃഷ്ണന് 

മുള 
നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തില് മുളന്ക്ക് അതിപ്രധാനമായ 

സ്ഥാനമുണ്ട്”. കടലാസ്സ്, തുണിത്തരങ്ങള്, കുട്ടകള്, വട്ടികള്, 
പായ, കെട്ടിടം എന്നിവയുടെ നിമ്മാണത്തിനു മുള ഉപയോഗി 
ക്കപ്പെട്ടന്ന. ആധുനികലോകം മുളയുടെ ഉപയോഗം വേണ്ടവി 
ധത്തില് മനസ്സിലാക്കിയതു കൊണ്ടാവാം ഇതിന് ബഹുമാന്യമാ 
യ പദവി ഇന്നു” കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് . 

കടലാസു നിമ്മാണത്തില് മുള, മുഖ്യമായ അസംസ്കൃത വ 
സ്കൂവാണു'. കല്മുള, വന്മുള, ഈററ, മഞ്ഞമുള എന്നിവയാണ് 
സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാട്ടില് മേല്പറഞ്ഞ ആവശ്യങ്ങള് 
ക്കായി എട്ടക്കുന്നതു്. മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള മുള ഉദ്യാനങ്ങള്ക്കു് 
ഭംഗി പിടിപ്പിക്കുന്നതിനായും നട്ടുവളത്താറുണ്ടു . സൌകയ്യപ്രദ 
മായ നിളത്തില് ഇവ മുറിച്ചെട്ടത്തു് അവയെ യന്ത്രപ്രവത്തന 
ത്തിന് വിധേയമാക്കി അരച്ചു കുഴമ്പു രൂപത്തിലുള്ള :പള്പ്പാ' 
(0ധ1ല) ക്കി മാററുന്നു. പള്പ്പില് നിന്നാണ് കടലാസ്സ്റ് നിമ്മി 
ക്കുന്നതു”. മൂപ്പേറിയ മുളയില്നിന്നും- ലഭിക്കുന്ന പേപ്പര ഗുണ 
ത്തിന്െറ കാര്യത്തില് പിന്നിലായിരിക്കും. ഇന്ത്യയില് കല്മുള 
യില്നിന്നും ഒരാണ്ടില് 2,50,000 ടണ് പള്പ്പുല്പാദിപ്പിക്കുന്നു 
ണ്ടെന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ടന്നു. 

മുളയയപയോഗിച്ച' വസ്ത്രങ്ങളും നിമ്മിക്കാം. കെട്ടിലും മട്ടി 
ലും ഇവ മററു തുണിത്തരങ്ങളോട്ട കിടപിടിക്കുന്നു. 

ചമട്ടതൊഴിലാളികള് മുളകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുട്ട, വട്ടി എ 
ന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നതു”. മുളകൊണ്ടു 
നിമ്മിച്ച വലിപ്പമേറിയ കുട്ടകള് ച്മട്ടുജോലികള്ക്കായി ഉപക 
രിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്ക് നല്ല ഉറപ്പും, ഈട്ടം, പഴക്കവും ഉള്ളതായി 
കാണാം, പഴങ്ങള്, പച്ചക്കറികള് മുതലായവ വില്പന നട 
ത്തന്ന വ്യാപാരികള് ഇത്തരം വട്ടികളാണ് ഉപയോഗിച്ച കാ 
ണുന്നതു”. മുള കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടന്ന പായ അഥവാ :പനമ്പു്? 
കുടിലൃകള്ക്കു” മച്ചിട്ടന്നതിനും മററും പ്രയോജനപ്പെട്ടന്നു. 
ആയത വം... ന്നി പി 

ടോ 
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മുള ക. എ. താമകൃഷ്ണൊ്ത് ത നന് പി 
മുളയില്നിന്നും പിന്നിയെട്ടത്ത കയറുകള് ചൈനയില് 

പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. നീളത്തില് നേരിയ പാളികളായി മുള കീ 
റിയെടുത്തു അവ പരസ്തുരം പശചേത്തു കൂട്ടിപിരിച്ചാണ് മുളങ്ക 
യര് നിര്മ്മിക്കുന്നത്. ഈ കയറുകള് വെളള പ്പൊക്കകാലങ്ങളി 
ല് കേബിള് പാലങ്ങള് പണിയുന്നതിനുപകരിക്കുന്നു. 

കെട്ടിടനിര്മ്മാണത്തിന്െറ കാരൃത്തിലും മുജയ്ക്ക് സ്ഥാനമു 
ണ്ട്ട്. ഈട്ടം ഉറപ്പും താരതമ്യേന വിലക്കുറവുമായതിനാല് സാ 
ധാരണക്കാര് തങ്ങളുടെ ചെറുവിട്ടകള് പണിയാന് മുളയാണ് 
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതു”. പുരയുടെ തൂണും ഉത്തരവും കഴ്ചക്കോലും--എ 
പ്രാംതന്നെ മുള കൊണ്ടു നിര്മ്മിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, വിടിനാവശ്യ 
മുപ്ചൂ ഭിത്തിവരെ മുളകൊണ്ടു രൂപപ്പെട്ടത്താം. ഇപ്പോള് താണ 
തരം കോണ്ക്രീററുപണികള്ക്കും മുള ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. 

മത്സ്ൃത്തൊഴിലാളികള് മുളയയപയോഗിച്ച് കൂട്ടകള്, പൊ 
ങ്ങുകള് (11൦35) മത്സ്യം ഉണക്കുന്നതിനുള്ള ചേരുകള് (നനുഭ) 
തുടങ്ങി നിരവധി വസ്തൃക്കള് നിര്മ്മിക്കുന്നു. വള്ള ക്കാർ സാധാര 
ണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന “കൈയുന്നി? മുളയല്ലാതെ മറെറാന്നു 
മല്ല, 

ജപ്പാ൯കാര് കടലില് മുളങ്കമ്പകള് നാട്ടി അവയില് ചരട്ട 
കള് കെട്ടി ആഹാരാവ ശൃത്തിനുള്ള ചില പ്രത്യേകതരം കടല് 
പായല്യകള് വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തില്തന്നെ വളത്തിയെ 
ടക്കുന്നു: ഭക്ഷണാവശ്യത്തിനായും മുള ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടന്നു. 

ചരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല് മുളയുടെ ഉപയോഗം നിരവധിയാണ്. 

ഉദ്യാനഭംഗി മുതല് വീട്ടപകരണങ്ങള്വരേയും അന്തജ്ജനങ്ങളു 

ടെ പഴയ “മറക്കുട? മുതല് ഇന്നത്തെ ശീലക്കുടവരെയും മുള എ 

ത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുടില് മുതല് കൊട്ടാരംവരെ ജൈത്രയാത്ര നടത്തു 

ന്ന മുള സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്നവക്ക് താങ്ങും 
തണല്പമാണെന്നതിനു സംശയമില്ലഭ 

ക്യാ൯ന്സറിനോട്ട് വിട! 
വണ്ണരഹിതവും സിലിണ്ഡറാകൃതിയിലുള്ള തുമായ ത്രോമോ 

ബാക് ററര് എന്നൊരു തരം ബാക് രറീരിയ ക്യാ൯സറിന്നെതി 
രെ ഫലപ്രദമായിട്ടള്ള താണെന്നു” ജപ്പാനിലൊൂ ഡോ: ചാങ്ങ് 
കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്യാന്സര് സെല്ലുകളട്യെവളച്ചയെ ഈ 
ബാക് ററീരിയ തടയ്യമത്രേ. 
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യ്യ് 

ഓഥഷയ്യുക്ഷതം നാനാമക്ക?ഗ് ൭൧/൨7മ2/ കാല? അ്മാ?മാമതക്ക? ശ്രമ?ക്കണെം. 

ഛമങ്ടറ്ചേദാ ശചമമ്മേഗിക്കുറാത്ു് കഥുഡ്യറത്തം 

൭൪ജ്ളു?ക്കണെം, 

അക്കരക്കര്ശ്ശി അനുജന് 

കൈയ്യക്ഷരം 
മുഖം ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണാടിയാണെന്നു് പറയാറുണ്ടല്ലോ, 

അതുപോലെയാണ്, കൈയ്യക്ഷരം കണ്ടാല് ആളുടെ സ്വഭാവം 

കണക്കാക്കാമത്രെ'! ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും മാനസികമായ സമീ 

പനത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. ഏന്നാല് ഞാന് ഇവിടെ പ്രതി 

പാദിക്കുവാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു” നല്ല കൈയ്യക്ഷരം കൈവരുത്തേ 

ണ്ടുന്നതിനന്െറ ആവശൃകതയെയാണു്'. 

കൈയ്യക്ഷരം നന്നാക്കാന് ചെറിയ ക്ലാസ്പുകളില്നിന്നു 

തന്നെ ശ്രമിക്കണം. ഫൌണ്ടന്പേന ഉപയോഗിക്കുന്നതു” കഴി 

യുന്നതും വജ്ലിക്കബം. സൌകയ്യത്തിനെറ പേരിലാണ് ഇന്നു 

ഫെൌണ്ടന്പേന ഉപയോഗിക്കുന്നതു്. എന്നാല് സ്റ്റില്പേന 

കൊണ്ടുതന്നെ കോപ്റ്റി ശീലിച്ചാല് കണ്ണിന് കുളിമ്മ അനുഭവ 

പ്പെട്ടന്ന കൈയ്യക്ഷരത്തിനെറ ഉടമസ്ഥനാകുവാന് കഴിയും, 

നല്ല കൈയ്യക്ഷരം കൈമൃുതലായവര് എന്തൊക്കെയാണ് ഗു 
ണങ്ങള് എന്നറിയാമോ? ചിലപ്പോള്. നല്ല നല്ല ഉദ്യോഗങ്ങള് 

ലഭിക്കുവാന് സാധിക്കും. അതില്ലാത്തവക്ക്, അവനവനന്െറ 

കൈയ്യക്ഷരം അവനവനുതന്നെ വായിക്കാന് കഴിയാത്ത ഗതി 
കേട്ട വരുന്നവക്ക് ആരാണു് നല്ല ഉദ്യോഗം നല്കുക? വിദ്യാ 
ത്യാസ യോഗ്യത, പ്രാഫ്ലി, പരിചയം എന്നിവയൊന്നും ഇല്ലാ 

തിരുന്നിട്ടും നല്ല കൈയ്യക്ഷരം കൈമുതലുള്ള ആളാണല്ലോ എന്നു 

മാത്രം കുരുതി ഉദ്പധ്യോഗം ലഭിച്ച നിരവധിപേരെ എനിക്കറി 
യാം. എല്ലാമുണ്ടായിരുന്നിട്ടം, ആവശൃത്തിലധികം, കൈയ്യക്ഷരം 

മോശമായതിനാല് ജോലി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട നിരവധി ആള 

കളും ഉണ്ടു . അതിനാല് നല്ല വടിവുള്ള, ടൈപ്പ് അക്ഷരങ്ങ 
മേശ്കാള് വൃത്തിയും ഭംഗിയുമുള്ള കൈയ്യക്ഷരം ഉണ്ടാക്കുവാന് ഇ 
പ്റ്യോള്ത്തന്നെ പരിശ്രമിക്കുക 

മില്ലിലെ ന ളു 
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വട ം 
തട വ യം പ ഷം ലിം രവം ലം 

നഗരം, താഴെ ട്ടു വിതികൂടിയ റോഡില്കൂടി തു 
തരം "ശുലംകുത്തി ഒഴുകുന്നതു” കുട്ടി കണ്ടു. 

ഒന്നിനു പിറകേ ഒന്നായി കാറിഴയയന്നു. മനുഷധരിഴ്യ ി 
എല്ലാവരും ഇത്ത തിടുക്കത്തില് എവിടെയൊക്കെയാവും പോവു 
ന്നതു്? 

ദൂരെ---രാസവളം നിമ്മാണശാലയുടെ _ ആക ശത്തിലേക്കു 
വളന്നുനില്ക്കുന്ന”പുകക്കു ഴലില്നിന്നു് പുക ഉയരുന്നതു” കുട്ടി 
കണ്ടു, പണി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാവും. 

കുട്ടിക്ക് രസം തോന്നി. 

ഈ പോകുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ അങ്ങോട്ടാവമോ? എന്തോ? 

അരപ്രയിസില് കൈമുട്ടുന്നി, താടിക്കു കൈതാങ്ങി, താഴെ ം 
നഗരം ഇഴയ്യുന്നതും, മുകളില്, ആകാശം വീത്തുകെട്ടി നില്ക്കുന്ന 

തൃംം ഇതിനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നിശ്ചലമായി നില്ക്കുന്ന ലോക 
വൃം നോക്കി, കുട്ടി അങ്ങിനെ നിന്നു, 

ദിവസവും അങ്ങിനെയാണ് കുട്ടി. രാവിലെ നേഴ്സറി 
സ്കൂളില് പോവുന്നതുവരെ ഇങ്ങിനെ, ഇവിടെനിന്ന് നഗര 

ത്തിലേക്ക് കണ്ണയച്ചു, രസിച്ചു നില്ക്കും. താഴെക്കൂടി വല്ലക 
പ്പലണ്ടിക്കച്ചവടക്കാരോ മിഠായി വില്പ്പനക്കാരോ വിളിച്ചുപ 

റഞ്ഞു കൊണ്ടു പോയാല് കുട്ടി ഓട്ടം. അമ്മയെ സമിപിക്കും. 
പൈസ വാങ്ങും. കപ്പലണ്ടിയോ മിഠായിയോ, വാങ്ങിത്തിന്നും. 

ഇതിനാണ് കുട്ടി രാവിലെ അരപ്രയിസിനു സമിപം വന്നു നി 
തക്കുന്നതര്. 

എവിടെനിന്നോ സൈറണ് ശബ്ദിച്ചപ്പോള് കുട്ടി മനസ്സി 

ലോത്തു, മണി എട്ടായി. ഇനി ഒരുമണിക്കൂര് കൂടിയുണ്ട് നേഴ് 

സറി സ്കൂളിലേക്ക് പോവാന്. പിന്നെ, വൈകുന്നേരമേ വ ി 

രാനൊക്കു. അതുവരെ നേഴ്സറിയില് മദര് പി 

“വായടിച്ചു ” സമയം കളയണം. മദര് ഗ്രേസി തുടത്ക്കിട്ട കിഴ്ചക്കു 

മ്പോള്, *“വ്ലൂ" കടിച്ചു സഹിച്ചിരിക്കണം. 

€ പടാ, ടം ടം വുന്യകഠ... പ ര്ി9 ഫേ 

കാ... 1... പര. ഡച് 
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[ ലം ഴം, റി ര് 1 1 ി 1 പ്പ 

ക്ട്ടരയയ൧ട ക ചിരുറ ചടം അമ്മ കട്ട്. അദമ്മയ്യകട മുഖം 2,൭൧൧. 
ക? ൧/2/002, പടം ദ്/ലകച്ചമിഞഞതമക മാകക്ടമമ?ക് ഷട്ട7മമ്മ/ 

 ക്ഷകക്കു പിടിച്ചു വഷ്കിച്ചു ഒമര് കകാദു കമ്മനികച്ഛമ്മ? .. പം 

ടം - വി ജ. മാരാമുററം 

ക് മുക്ഷവലയില്നിന്നു” തെക്കെ തെരുവിലേക്കു വരുന്ന ഒരു 
റ് വൃദ്ധനെ കുട്ട്! കണ്ടു. പടവും, പുസ്തകവും വില്പനക്ക് നടക്കുന്ന 

൮൯. ശരി, ഇന്ന് കപ്പലണ്ടിയും, മിഠായിയും ഇല്ലങ്കില് വേ 
ണ്ട. ഇന്നു പടം മതി. 

“പടം കപ്പുവടക്കാരാ--" 

മട്ടപ്പാവിനു മുകളില് നിന്നു് കുട്ടി വിളിച്ചു. 

“ഓയ --" അയാള് വിളി കേട്ട. ൽ 
7: 

“ഇവിടെ വര്രൂ” ) 

അയാള്ക്കാജ്ഞ കൊടുത്തിട്ടു” കുട്ടി ഓടി. ഓടി അമ്മയുടെ 
സമീപം ചെന്നു. 

“അമ്മേ പടക്കാരന്. എനിക്കൊരു പടം വേണം". 

അത്മ, മകനെറ പിറകേ ചെന്നു. കുട്ടി അപ്പോള് ആലോ 
ചിക്കുകയായിരുന്നു, ഇന്ന് ഈ പടവുംകൊണ്ടു് സ്കൂളിലെ 
ത്തണം. മററു കുട്ടികളെ കാണിക്കണം-. അവരൊക്കെ ഈ പ 
ടംമൂലം തന്െറ ആരാധകരാവണം ആരു ചോദിച്ചാലും കൊട്ട 
ക്മരുതു”, രാഘവനു ഒരിക്കലം കൊട്ടക്ക രുത്. അവനാണല്ലോ, 
തന്നെ “കുട്ട കുട്ട” കളിച്ചപ്പോള് തള്ളിയിട്ടത്. 

വാതില്ക്കല് പടം കച്ചവടക്കാ൪നെ കണ്ടപ്പോള്, കട്ടി 
ഓടിച്ചെന്നു. അയാളുടെ കൈയിതനിന്നും ഒരു പടം പിടിച്ച 
വാങ്ങി. നോക്കി. ഒരു പടം. നല്ല പടം. പടം നെഞ്ചത്തിറു 
്മിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടു് കുട്ടി അമ്മയുടെ സമീപമെത്തി. 

“ എന്തോ പടമാ? 

ൽ വിം കൂ കന്ത്തനന്ത്തുനന്തെന്ത് ലല ം ത്ന്ന ന്നറ്യനന്തത്ത്താത്ന ത്ത് 

ി ന മം $ ടം 

വി അമ്മ, കാപട്യമില്ലാതെ ചോദിച്ചു. പടം കച്ചവടക്കാരന് 
ചിരിച്ചു. 

കുട്ടിയുടെ കൈയ്യിലിരുന്ന പടം അമ്മ കണ്ടു. അമ്മയ്യടെ 
മുഖം ചുവന്നു. പടം വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊട്ടത്തിട്ട'. കുട്ടിയെ 
കൈക്കു പിടി. വ 12)" സ്റെയ൪ കേസ കയറിപ്പ്പോയി........ 1 ി ] 

കുട്ടി, അപ്പോശ മൂറൂമയും ഞരംധൂകയുമായിരുന്നം 
നരി. ിംിംം 

ലിം ഷിക: 

ക് 

ള്] യ് 
[1 

സ 
ളി 

എ നത്ത് 



ഭൂമ?മ്മ?ിചേതൃപചേക്ഷ' ച/ന്രാക്ഥ്ഠ ചരി തചമമി,ല് ചാകാ? 
ദവഗഭ്ഥ്ൃമല്ല. കമരമെം, റാമുക്ക് ശ്വദ്മിയ്ക്കകാദി ചേങ 

പ്രഗഞാവംയു! മവ ടമ്മില്ല. 

വി. എം. എന്, നമ്പയതിരിപ്പാട്ട് 

വത്ര, ചന്ദ്രനഗരത്തിലേയ്കത്് 
നിങ്ങളും ഞാനും കൊച്ചുകുട്ടികളായിരുന്നപ്പോള് അമ്പിളി 

അമ്മാവനെ കയ്യില് കിട്ടാനായി വാശിപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അ 

ച്ലനമ്മമാക്ക് നമ്മടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചുതരാ൯ അന്നു” ക 

ധിഞ്ഞില്ല. എന്നാല് ഭാവിയില് കുഞ്ഞുങ്ങള് അമ്പിളി അമ്മാ 

വനുവേണ്ടി വാശിപിടിച്ചാല് മാതാപിതാക്കള്ക്ക് അവരുടെ 

ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു കൊട്ടക്കാന വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല. 

അമ്പിളി അമ്മാവനെ കയ്യില് പന്താടാന് കിട്ടില്ലെങ്കിലും വാശി 

പിടിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സമാധാനിപ്പ്പിക്കാനായി ചന്ദ്രനിലേ 

യ്ക്കാരു യാത്രപുറപ്പെടാന്൯ അത്ര പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല. ഇന്നത്തെ 

പ്പോലെ അവിടെ പോയി ഇറങ്ങി തിരിച്ചുവരിക മാത്രമല്ല 

സ്കൂള് പൂട്ടുമ്പോള് ഈട്ടിയിലം മററും പോയി താമസിയ്ക്കുന്ന 

തുപോലെ കുറച്ചുദിവസം ചന്ദ്രനില്ലം പോയി പാക്കുന്ന കാലം 

അത്ര വിദൂരമല്ല. 

കൂട്ടകാക്കു' കൊതിയാവുന്നുണ്ടു്; ഇല്ലേ? ആക്കെല്ലാമാണ് 

പോകാന് മോഹമുള്ള”? എല്ലാവക്കുമുണ്ടല്ലെ. ശരി. പക്ഷെ, 

പോകാന്വേണ്ടി പെട്ടി ഒരുക്കുന്നതിനുമുമ്പപ് പല കായ്യങ്ങളും 

ശരിപ്പെടടത്താനുണ്ടു്. ആദ്യമായി ചന്ദ്രനില് വായുവേണം, വെ 

ഒുള വേണം, പാപ്പ്റിടംവേണം. അയ്യോ! വായുവും വെള്ള വുമി 

ല്യാത്തിടത്തേക്ക് ഞങ്ങളില്ല എന്നു” പറയാന് തൂുടങ്ങുകയാണോ? 

ക്ഷമിക്കൂ. നമുക്കതൊക്കെ ശരീയാക്കാം. 

ഭൂമിയിലേതുപോലെ ചന്ദ്രനെ ഉപഴിതലത്തില് പാക്കാ 

൯ സാധ്യമല്ല. കാരണം, നമുക്ക് ശ്വസിക്കാന് വേണ്ട പ്രാണ 

വായു) അവിടെയില്ല. മാത്രമല്ല, എക്ലറേ, കോസ്പിക് രശ്മികൾ, 

അള്ട്രാവയലററ് പ്രസരണങ്ങള്, ഉല്ലുകള് എന്നിവ അവിടെ 

നിരന്തരം വഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് , നമ്മുടെ പതിന്നാലു 

ദിവസമാണ് അവിടത്തെ പകല്. പതിന്നാലു ദിവസം രാത്രി 

സും. പകല് സമയത്തെ അതികഠിനമായ ചൂടില്നിന്നും രക്ഷകി 

ടടണമെങ്കില് പാറകള് തുരന്ന് വലിയ ഗഫഹകള് നിമ്മിക്കേണ്ട 

തായ് വരും. ഈ ഗുഹകളില് വായ്യ നിറക്കണം, ആദ്യമെപ്പാം 
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വ, ചഥ്രമാഗരമമ?ചേഷ്ക്കു് ൮7. എം. എ. സതമ്മ്ൃത?തച്പാഴ്്” 

വായ്യവയം വെള്ളവും ഭൂമിയില്നിന്ന് കയററുമതി ചെയ്യേണ്ടിവ 

രും. പക്ഷെ, എന്നും ഇങ്ങനെ വായുവും വെള്ളവും പേറിക്കൊ 

ണ്ടുപോകാന് പ്രയാസമല്ലേ? അധൃകൊണ്ടു് ചന്ദ്രനില്ത്തന്നെ 

ഇവ കണ്ടെത്തണം. ഏന്നാല് കുളുങ്ങളൊ, കിണറുകളോ, സമു 

 ഭൂമോ ചന്ദ്രന ലില്ല പിസെ വെള്ള ംകിട്ടാനെത്തു മാഗ്ലം? 

ഒരു പക്ഷെ, സുയ്യരശ്മി ചെന്നെത്താത്ത വലിയ പിളരപ്പ 

കളില് മഞ്ഞു കട്ടകള് അട്ടക്കുകളായി കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം. അല്ലെ 

കില്, ചന്ദ്രന്െറ ബാഹൃപടലത്തിലെ ധാതുപദാത്ഥങ്ങളോട്ട 

ഒട്ടിപ്പിടിച്ചുകിടക്കുന്ന ജലകണങ്ങള് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാ 

യി വയം. അങ്ങനെ വെള്ളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് പ്രശ്നം പകു 

തി തീന്ന. പിന്നെ അതില്നിന്ന് ഓക്സിജനും, ഹൈഡ്രജനും 

വേര്തിരിച്ചെട്ടക്കാം. ഈ ഓക്സിജന് വ൯ഗുഫകളില് രു വായ്യഒ 

മണ്ഡലം സൃഷ്ടിയ്ക്കാനുപയോധഗിക്കാം. 

ഭൂമിയിലേതുപോലെ പല ധാതുപദാത്ഥങ്ങളും ചന്ദ്രനിലു 

ണ്ട്. ഇതില്നിന്ന് നൈടജനും, കാര്ബണ് ഡയോകമ്മ്ലൈഡും 

ലഭ്യമാണ്. അപ്പ്യോള്പ്പ്പിന്നെ ചെടികള് നട്ടുവളത്താന് വിഷ 

മമില്ല. സസ്യങ്ങളുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ ല് മററു ജന്തുക്കള്ക്ക് ഭക്ഷ 

ണത്തിന് വഴിയായി. അപ്പപ്പോള് മനുഷ്യന്ന് മാംസത്തിനും പ 
ച്ചുക്കരികള്ക്കും പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല. 

ചന്ദ്രനില് താമസിക്കുന്ന കാലത്തു” വിളക്കുകള് കത്തിക്കാ 
നും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനും വേണ്ട ഈജ്ജമാണ് മറെറാരു 

പ്രശം. അതിന്നും പോംവഴിയുണ്ടു്. ഭൂമിയില് നാമിന്നപയോ 
ഗിക്കുന്ന അണുവിസ് ഫമോോടന സാമഗ്രികള് ചന്ദ്രനിലേക്കു കൊ 
ണ്ടുപോയി അവിടെരവച്ചു” സംയോജിപ്പിച്ചു” ഈജ്ജം ഉല്പാ 
ദിപ്പിയ്ക്കാന് കഴിയും. പോരെങ്കില് സുരൃരശ മിയയും അവിടെ പ 
തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഉപഗ്രഹങ്ങളില് ഇന്നുപയോഗിച്ചുവരുന്ന സൂ 
രൃ ബാറററികള്വഴി വൈദ്യതി ഉല്പാദിപ്പിക്കാമത്തെ. 

ചോദിസയ്ക്കു, ഉത്തരം പറയാം 
ശമ ത്രവ?ദ്യമത്ഥ?ികകൂ?ത്റാ?ദാമകൂമ ചേദ്യഞാറംക്ക് ?ഷ്യഥാീക്ക? 

റാമ്മമ?ച്ചക്ട ശഥ൯ത്രകാതമ്മമതങ്ങുമട ഒരു പാറാല് കമ്മമരം ച്ഠയ്യ: 
022. ദ തമളുമട ചേ/ദ്യതാറം, ഉൃതമതമമ?0മ വചേഴെത്ര ൯൧ല൧മ൧ഥ? 
ച്ചിട്ടുമുകാങ്ളെ, കാര്൪ഥില് പത്രാശ?ചരുമട മേങ്വിചാന്മത്മ?ല്ല് തദ 
മ്മയ്ക്കുക., മതാരകഞ്ഞമട്മമ ചേകദ്യമമരമംഃറം അമട്ടമമ ക്കം മുത്ത് 
പ്രന്ഥിഭഥീകതിച്ചു തുടങ്ങുറാമ. 

2971 ജദ്മചര? മൂട 



വ്ര, ചദ്രമഗ്രതമയിചേയ്ക്ക് 2/7. എം, എമ്മ. മദ്മൃതീരിച്ചമട്ട” 

ഇനിയ്യം ഒരു പ്രശ്നംകൂടി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്തെ 
ന്നല്ലേ? ഗുരുത്വാകഷണം. ഭൂമിയില് നടന്നു ശിലിച്ചവക്ക് ച 
ന്രനില് നടക്കാന് ക്കുറച്ചു പ്രയാസമാവും. ചന്ദ്രനില് നിങ്ങള് 
ഓടിപ്പാടി കളിഴ്ത്ുമ്പോള് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കില് വളരെ ഉയരത്തി 
ലേക്ക് പൊങ്ങി എന്നു വരും. അതേപോലെ പെട്ടെന്നു് കീഴ് 
പോട്ടം വിഴാനിടയ്യണ്ടു്. ചിലപ്പോള് അങ്ങനെ കൂടതല് സമ 
യം വായുവില് പൊന്തിനില്ലും. എന്നാല് വെക്കേഷന് കഴിഞ്ഞു, 
തിരിച്ചുവരാറാവുമ്പോഷേയ്ക്കും ചന്ദ്രനില് നടക്കാനും ഓടിച്ചാടാ 
നും, പരിശിലനംകൊണ്ട്, നിങ്ങള്ക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല. 

ഇത്രയെല്ലാമായാലും മററു പല പ്രശ് നങ്ങളും നിങ്ങള്ക്ക് 
നേരിടേണ്ടതായിവരും. വല്ല സാങ്കേതിക തകരാവമൂലം വൈ 
ദൃതോല്ലാദനം നിലച്ചാലോ? ഉല്ക്കകള് ചന്ദ്രനിലെ ഗുഹക 
ളില് തുള ച്ചുകയറിയാലോ? ഭ്ൂമികുലക്കംപോലെ ചന്ദ്രചലനം 
കൊണ്ടു” ഗുഹകളിലെ വായു രക്ഷപ്പെട്ടാലത്തെ കഥയെന്തായി 
രിക്കും? 

ഒരേയൊരു മാപടിയേ അതിന്നുള്ള. ഭൂമിയിലും ഇത്തരം 

ആപത്തുകളില്ലേ? അഗ്നിപവൃതങ്ങളും, കൊട്ടങ്കാററും,, വെള്ള 

പ്റ്യൊക്കവും, കടലാക്രമണവും, വാഹനങ്ങള് കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടാവു 
ന്ന അത്യാഹിതങ്ങളും നമുക്കു” സുപരിചിതമാണല്ലോ. എന്നീട്ടും 
മനുഷ്യന് ഇവിടെ പാക്കുന്നില്ലേ? ഭൂമിയിലെ സ്വാതന്ത്രവും; 

തുറസ്സായ പ്രദേശങ്ങളും, കാററും, കുതിച്ചുപായുന്ന നീരുറവകളും 

പച്ചപ്പരവതാനിയ്യം ചന്ദ്രനിലണ്ടാവില്ല. തിരക്കേറിയ ഗുഹക 

ളില് സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറെക്കുറെ ഉപേക്ഷിച്ചു” കഴിഞ്ഞുകൂടാന് 

എല്ലാവക്കും പററിയെന്നു് വരുമോ? എന്നാല് കുറച്ചുപേക്കെ 

കിലും അതിനു് കഴിഞ്ഞെന്നുവരും. കൂട്ടുകാര് തയാറാണോ? എ 

ന്നാല് പുറപ്പെട്ടോള, ചന്ദ്രനിലേക്കു ഭ 

ശാസത്രകഥാമല്സരം 
' യുറീക്ക?" ഇദംപ്രഥമമായി ഒരു ശാസ് തൃകഥാമത്സരം സം 

ഘടിപ്പിക്കുന്നു. കാഥിക ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക: 

4 സങ്കല്പവായയവിമാന'ത്തിലേറി ശാസ് ത്ൂമണ്ഡലത്തിലൂടെ 

യാത്രചെയ്യാന് നിങ്ങള് ക്കൊരവസരം തരികയാണ്. ശാസ്ത 

സംബന്ധിയാവണം കഥ എന്നു നിര്ബ്ബന്ധമുണ്ട് . കഥയുടെ നീ 

ഒം 250 വാക്ക്. നിങ്ങളുടെ കഥ ജനുവരി 31_നുമുമ്പ് പത്രാധി 

പക്ക് കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയക്കുക. മികച്ച 3 കഥകള് “കുട്ടികള 

ടെ വിശേഷാല് പ്രതിയില് ച്േചേക്കുന്നതാണ്ട് . 
അനതതത്തതതതതതതതതതതതതതതതെത  ണാിത്ത 
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പാ ജു 

ധഡാക്ൃര് പവിത്രന് രാവിലെ നേത്തെ എഴുന്നേററു, പരീ 
ക്ഷണശാലയിലേക്കു പോകാനായി. ഒരു പറം ചുണ്ടെലികളില് 

പൂതിയ മരുന്നു കുത്തിവെയ്ക്കുണം. എലികള് എന്നപോലെയായി 
മാറും? നല്ല രസമായിരിക്കും! പരീക്ഷണശാലയയുടെ വാതില്ക്ക 
ല് എത്തിയപ്പോള് ഒരു കാഴ്ച! റ് 

അമ്മിണി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നില്ക്കുന്നു. ജനാലയ്യടെ ഒരു 

പാളി തുറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ജനാലക്കു കമ്പി ഇല്ലത്തതുകൊ 
ണ്ട് പതിവായി രാത്രി പോകുമ്പോള് പാളി അടയ്ക്കാറുണ്ടല്ലോ_ 
ഡോ. പവിത്രന് ഓത്തു. എന്തായാലും അമ്മിണിയുടെ കരച്ചില് 
മാററാം. 

“ എത്തുപററി മോളെ? 

“ങം......ങ,-ംാ അമ്മിണി ചിണുങ്ങി ചിണുങ്ങി 
കരഞ്ഞതല്ലാതെ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. മാതമല്ല പവിത്രനെ ക 
ണ്ടപ്പോശ അവള് പരുങ്ങി നില്ക്കാനും തൂടങ്ങി. 

“എന്താ കായ്യം? എവടെപ്പോയി നേതാവിന്െറ കൂട്ടകാ 
൪7-_പവിത്രന് അവളെ ചേത്തു പിടിച്ചു. 

“ പോയി'”---ചിണുങ്ങല്. 

“ഇത്ര നേത്തെ എവിടെപോയി$?--പവിത്രമ്മാന് വീണ്ടും 
ചോദിച്ചു. 

അറിഞ്ഞുകൂടെന്നവള് കൈമലത്തി, 
“എന്തിനാ കരയണേ? അമ്മ വയറിളക്കാന് മരുന്നതന്നോ$? 
"ഇല്ല" അമ്മിണി ശബ്ദം താഴ്ത്തി പിറുപിറുക്കുംപോലെ 

തേങ്ങിത്തേങ്ങി പറഞ്ഞു “അവരു” എന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ല" 
പവിത്രമ്മാന് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു---:ഇത്രേ ളു. അവരു പ 

പറിക്കാ൯ കൊണ്ടുപോയില്ല്യാന്നാ കാബ്ബ്ലേന്റ് ? ഇങ്ങ്ടവങ്ു് 
വരട്ടെ, അവരു കൊണ്ടുവരുന്നതിന്െറ എടട്ടി പു നമുക: കൊ 
ണ്ട് രാം, ട്ടോ.” 

നന്തിലത്ത് 
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പപ്പ ാധവധ്ധ ) ഴു 

“അവരു” പു പറിക്കാനല്ല പോയേ, അമ്മിണി മുനിഞ്ഞു 

കൊണ്ടു മൊഴിഞ്ഞു: “അവരിനി വരൂല്.? 

“ങേ, ങേ അതെന്താ നേതാവെ, നിങ്ങടെ പാര്ട്ടിീം പി 

ളന്നോ?--” പവിത്രമ്മാനതിശയം ഭാവിച്ചു. 

അപ്പോഴാണു് പവിത്രമ്മാനെ ഞെട്ടിച്ച ആരഹസ്യം അ 
മമിണി പറഞ്ഞതു”. 

പവിത്രമ്മാനും, ശങ്കണ്ണ്്യാമാനും, ഉണ്ണയമ്മാനും ഒക്കെകൂടെ 
കണ്ടുപിടിച്ച ലൂനാ സൂചിയ്യം ദ്രാവകവും അമ്മിണിയുടെ നേതൃ 

ത്വത്തില് കുട്ടിപ്പട്ടാളം കട്ടുകൊണ്ടുപോകാന്൯ പ്ലാനിട്ടിരുന്നു. ത 

ലേന്നു വൈകീട്ട് പരിക്ഷണശാലയില് ചുററിപ്പററി നിന്നു് ജ 
നാലയുടെ കൊളുത്തു മാററിയിട്ടു അമ്മിണി. പുലച്ചെ അഞ്ചു 

മണിക്ക് പൂപറിക്കാന് വേണ്ടി ആര്പ്പും വിളിയുമായി കുട്ടികൾ 

ഇറങ്ങുമ്പോള് വലിയവര് സംശയിക്കയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പ 

രീക്ഷണശാലയില് കടന്നു” ലൂനാ സൂചിയും ദ്രാവകവും കക്കുക. 
പിന്നെ ആളെ ആനയാക്കാം, പശുവിനെ കോഴിയാക്കം, 

സുഖം! അങ്ങനെ നടക്കാം. അതായിരുന്നു പ്ലാന്. പക്ഷെ ഒരു 

വിഷമം അമ്മിണിക്ക് പററി. തലേന്നു വൈകിട്ട് അവളുടെ 

അമ്മ എണ്ണയും താളിയ്യം കന്നിയും ഒക്കെ തേച്ചു കുളിപ്പിച്ചു! 

പാവം, ഉറങ്ങിപ്പോയി! കുറെക്കഴിഞ്ഞു ഉണന്നു വന്നു നോക്കി 

യപ്പ്യോഴേക്കും കൂട്ടുകാര് കളവും നടത്തി പൊയ് ക്കഴിഞ്ഞു. 

“ചതിച്ചോ” പവിത്രമ്മാന് തലക്കു കൈവെച്ചു. 

അവ്വ്യോഴേക്കും പുറത്തു ബഹളം. കാറുകള് ഘോഷയാത്ര 

യായി വന്നുനില്ക്കുന്നു. മുസ്ലിം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും, മററു 

ആചാരപ്രകാരം വസ്തം ധരിച്ചവരും കാറുകളില്നിന്നിറങ്ങുന്നു . 

ആരേയോ ചീത്തവിളിക്കുന്ന. ആകാശം നോക്കി അള്ളാവിനെ 

വിളിക്കുന്നു ചിലര്. 

രണ്ടു ചെറുവ്വുക്കാരികളേയും മുന്നിലേക്കു തള്ളിക്കൊണ്ട് 

ഒരു പ്രായം ചെന്നയാളം വൃദ്ധയും ഡോ, പവിത്രനെറ അട്ടുത്തേ 

ക്കു നടന്നെത്തി. പ്രായമായവക്ക് സം സാരിക്കാനിടകിട്ടംമുമ്പു 
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്്ന്്ത്ത്്ത്ത്ത്ത്നറന്തതത്തത്തെനന; 

പച്ചത്തട്ടനും പട്ടുകവിണിയുംകൊണ്ടു് ദേഹം മുഴുവന് മൂടിയ 

ചെറുപ്പക്കാരി തിക്കിത്തിരക്കി മുന്നിലേക്കു വന്നു. 

“ സാര്, എന്നെ രക്ഷിക്കണം. ഇതു ഹസ്റസ്റനാണ്, സാറിന്റെ 
ശിഷ്യന. ഞാന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വഴിയാണ്, 
സാര്. ഞാ൯ പ്പെണ്ണായി മാറിപ്പോോയി”-_-ഇത്രയും പറഞ്ഞു, മൂട്ട 
പടംപോലെ കിടന്നിരുന്ന കവിണിയും തട്ടനും മാററി. അപ്പോ 
ള് നിൽക്കുന്നു. ടെറിലിന് പാന്റ്സും കോട്ടും ഇട്ട് ഒരു സുന്ദര! 

സൂട്ടിട്ട. സുന്ദരി പറഞ്ഞു---“ഞാ൯ ഫസ്റ്റനാണ് സാര്. 
ഏതോ വികൃതിപിള്ളേര് എന്തോ കുത്തിവെച്ചു എന്നെ പെ 
ണ്ഠാക്കി.? 

ഇതയും നേരം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്മിണി പൊട്ടിച്ചി 
രിച്ചുകൊണ്ട് തുകൂളിച്ചാടാന് തുടങ്ങി “ഒരു മാമന് പെണ്ണാ 
യെ. ഹയ് ഹൂയ .......ഹസ്സന് മാമന്...ം....ം? 

അതു വകവെക്കാതെ ഡോ. പവിത്രന് എല്ലാവരേയും അ 
കത്തേക്കു വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. 

“ എല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പറയു, ഹസ്സറ൯. എന്തുണ്ടായി?” ഡോ. 
പവിത്രന് ചോദിച്ചു. 

ഹസ്സ്റ൯, സുന്ദരിയായ ആയിഷയേയ്യം കല്യാണം കഴിച്ചു 
തന്െറ വീട്ടിലേക്കു പോകാന് കാറില് കയവകയായിരുന്നു. കാ 
റിനു ചുററും കുറെ പിള്ളേര് നിന്നിരുന്നു, കാറിന്റെ ഡോര് തറ 
ന്നു” അകത്തേക്കു കയറുമ്പോള് ആസനത്തില് സുചി തറച്ചപോ 
ലെ. തിരിഞ്ഞുനോക്കി. പിള്ളേര് ഓട്ടന്നു. അട്ടത്തുനിന്നവരാ 

അട്ടത്ത ലക്കത്തില് 

ആണും പ്പെണ്ണം 

ശാസ് തൂരനോവല് തൃടരുന്നു 

2977 മുറാധ്ര? 3 39 

അ 



്ി 

പഥ 2ാവ്ഥ 

രോ പറഞ്ഞു കുട്ടികളില് ഒരാള് സൂചികൊണ്ടോ എന്തോ കുത്തും 
പോലെ കൈകാണിച്ചെന്നു്”്. വകവെക്കാതെ കാറില് കയറി 

പോയി. മൂന്നാല്ല മൈല് പോയപ്പോഴേക്കും ഹസ്സന് പെണ്ണാ 

വാന് തുടങ്ങി--മിശ പൊഴിഞ്ഞു! മെയ് കക്കാഴ്ചപ്പ വളന്നു! 

“സാറ് ഒരിക്കല് എന്നോട്ട പറഞ്ഞതപ്പോള്ൾ ഞാന് ഓ 
ത്ത" ഹസ്സറനായിരുന്ന പെണ്ണ പറഞ്ഞു--“:എന്തോ പുതിയ രൂ 

പം മാററുന്ന കണ്ടുപിടുത്തം സാറു നടത്തും എന്നു്. സാര് 

എന്നെ വേഗം ആണാക്കു സാര്. കണ്ടോ. എനെറ ഭായ്യ എന്നെ 

നോക്കി ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോ?? 

പവിത്രന് അതു കണ്ടു. ഭായ്യയായ സുന്ദരി, ഭത്താവായ 

പെണ്ണിനെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു! 

“പവിത്രമ്മാന്, എങ്ങന്യാ ആണു പെണ്ണാവണെ?? അമ്മി 

ണി ചോദിച്ചു. 

“അതു പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. മോള് ഓടിപ്പോയി ശങ്ക 

ണ്ണയമ്മാനേം, ഉണ്ണ്യമ്മാനേം വിളിച്ചുകൊണ്ടു വരൂ'__പവിത്രമ്മാ 

൯ ഇതു പറഞ്ഞ് നെററിയിലെ വിയര്പ്പൊപ്പിം 

ബാലവാടി ലേഖകരോട്ട്” 

കുട്ടികളുടെ വിശേഷാല് പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള, അറിയിപ്പ് 

അനൃത്ര കാണാം. കുട്ടികളുടെ രചനകള് മാത്രം ഉള്ക്കൊള്ളി 

ച്ചുകൊണ്ടാണ് അതു പുറത്തിറക്കുന്നതു്. വിശേഷാല്പ്രതിയി 

ത ചേക്കാന് വേണ്ടി അയക്കുന്ന മാററര് ജനുവരി 31നകം പ 

ത്രാധിപക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. ലേഖനങ്ങളും കഥകളും 150 

വാക്കില് കവിയാതിരിയഷ്ക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കവിത 16 വരിയി 

ല് കൂടരുത്. കടലാസിനെറ ഒരു പുറം മാത്രം മൃ/ത്ത?മ്മഗമ്മ? മഷി 

കൊണ്ടെഗ്ഴതുക. 

ബ് മാതാ നത്തന്ന്നത്താനതം ന്നാ 

340 യ്ക്ക 



. പാലക 

വം മഗതാിക്കുമാത 70? ശക്മ? നാഷ്ടകച്ഛുട്ടനാത?്മച്രത?വ?ശിമ്മഗമ്മ? 

ശ്രീ്വഥ7ദ്മ കമ്മിക്വച്ച൦ത്ത് ൭൭7 ൧൫൧൪08 

കച? ടിച്ചിതിക്കുമ്മ. 

. പി. കെ. ജയകുമാര് 

ശാസ് ത്രം, കഴിഞ്ഞമാസം 
ശാസ്ത്രയൃഗത്തില് നവിന 

കണ്ടുപിട്ടത്തങ്ങളുടെ വേലിയേ 

ററങ്ങള് തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊ 

ണ്ടിരിക്കയാണല്ലൊ ഇന്നലെവ 

രെ മനുഷ്യനു് ഉപയോഗപ്രദമാ 
യിരുന്ന ശാസ്ത്രനേട്ടങ്ങള് ഇന്നു” 

മനുഷ്യന് നാശകരമായി മാറു 
ന്നു. അതുപോലെ മറിച്ചും സം 
ഭവിക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ സുഖപ്ര 
ദമായ ജീവിതം നയിക്കാന് സ 
ഹായിക്കാനും അവനെ മരണ 
ത്തിന്െറ അഗാധതയിലേക്കു ത 
ഒളിവിട്ടവാനും ശാസ്ത്രത്തിന് ക 
ഗിയ്യം. 

ചേഖകം് 

_ അഗ്നിബാധ തടയുന്നതിന്നു്” അമേരിക്കയില് സ്ളിപ്പറി 
വാട്ടര എന്ന ഒരു ദ്രാവകം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടണ്ടു് . ൧൦1൭൦ എന്ന 
പദാത്ഥത്തോട്ട് ജലം ചേക്കുമ്പോള് കിട്ടുന്ന ലായിനിയാണ് 
സ്ളിപ്പറി വാട്ടര്. ആളുകള് കൂടി ബഹളമുണ്ടാവും എന്നു തോ 
ന്നുന്ന സന്ദഭത്തില് ചവിട്ടിയാല് തെന്നി വീഴുന്ന ഈ ദ്രാവകം 
റോഡില് ഒഴിച്ചാല് അപകടങ്ങള് ഒഴിവാക്കാം 

ലു 
ക 

സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടന്നതിന് പ്രതി 
വിധിയായി ഗ്ലിസറിന് കുത്തിവെച്ചാല് മതി എന്നു കണ്ടുപിടി 
ച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യശരീരത്തിലുളള രണ്ടു് ശബ്ദനാളങ്ങളില് 
(/ഠഠ21-൦00ഠ) ഒന്നു പ്രവത്തനയോഗ്യമല്ലാതായിത്തിരുമ്പോള് മ 
റേറതു' പ്രവത്തിക്കുന്ന. എന്നാല് രണ്ടും പ്രവത്തനയോഗുമല്ലാ 
താകുമ്പോള് സംസാരമരക്തി നഷ്യപ്പെട്ടന്നു. അതുകൊണ്ടു് ഒരു 
ശബ്ദനാളം പ്രവത്തനയോഗ്യമല്ലാതാവുമ്പോള്തന്നെ ഹ്ലിസറി൯ 
കുത്തിവെച്ചാല് അതു” ഉടന് പ്രവത്തനയോഗ്യമായിത്തിരും. 
പ ച ത്തത് 
2 0777 ജാത? 341] 



ശാമ ത്രം, കഥ?ഞത്തമാസ്വം ച. ക്ക. ജുമ്മഷമഗര് 

ഗ്രഹങ്ങളില്നിന്നും പുറപ്പെട്ടന്ന റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെ 
അറിയുന്നതിന്നു ഒരു 100 മീററര് റേഡിയോ ടെലദസ്ലോപ്പ് പ 
ശ്ചിമ ജത്മനിയില് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു” ചലം ആകൃ 
തിയിൽ ഉള്ളതാണ്. ഇന്നേവരെ കണ്ടപിടിച്ചിട്ടുള്ള ടെല 
സ്ന്ോപ്പുകളില്വെച്ചു” ഏററപ്പും വലുതും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആ 
ണിതു”. ഈ ടെലസ്കോപ്പ് ഇഷ്ടാനുസരണം ഏതു ഭാഗത്തേക്കും 
തിരിക്കാന് സാധിക്കും. 

അന്തരീക്ഷ ശാസ്ത്രത്തിന് (1 ൭൦7ഠ1൦)) വിലപ്പെട്ട പല 

സംഭാവനകള് നല്കിയ പ്രൊ. പി. ആര്. പിഷാരടിക്ക് ഇന് 

ഡ്യ്യാ ഗവമ്മേണ്ട് “പത്മശ്രി? ബിത്ദം നല്കി ബഹുമാനിച്ചി 
രിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം കുഷ്ടരോഗനിവാരണത്തിനു ഏററവും 
നല്ല സംഭാവനകള് നല്ത്കിയതിന്നു” 1970ലെ “ഡാമിയ൯-ഡട്ട 
ന" അവാര്ഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന. ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹുമതി 

ക്കര്ഫനാകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഇന്ത്യാക്കാരനും രണ്ടാമത്തെ ഏഷ്യാ 
ക്മാരനുമാണ” അദ്ദേഹം. 

വൈദ്യശാസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ രംഗങ്ങളില് നല്കീ 

യ നേട്ടങ്ങളുടേയും സേവനങ്ങളുടേയും അംഗീകാരമായി മദിരാ 

ശി സവവകലാശാലയിലെ മുന് വൈസ് ചാന്സലര് ഡോ എ. 

ലക്ഷ് മണസ്വാമി മുതലിയാക്ക്” ലിയോ ബര്ണാഡ് മെഡല് 

നത്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നമ്മുടെ നാടിനെ തറിച്ചുനോക്കിക്കൊണ്ടിരി 

ക്കന്ന ഒരു വന് വിപത്താണല്ലോ. ഏതെല്ലാം വിധത്തില് ആ 

ഫാരസാധനമുത്പാദിപ്പിയ്്റാമോ അത്രയും ഉല്പാദിപ്പിക്കുക 

എന്ന ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ട് ഇപ്പോള്. പരുത്തിക്കുരു 

വില് ധാരാളം പ്രോട്ടി൯ അടങ്ങിയിരിക്കു൯. അതുകൊണ്ട് 

പരുത്തിക്കുരുകൊണ്ട് ആഹാരമുണ്ടാക്കാം എന്നു കണ്ടുപിടി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടില് പ്രതിവഷം 20 ലക്ഷം ടണ് പ 
രത്തിക്കുരു ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു. . അതുകൊണ്ടു് അതില് നി 

നും ആഹാരസാധനങ്ങള് എട്ടക്കാ൯ സാധിക്കും. പശു, കാള 

എന്നീ മൃഗങ്ങള്ക്കും പരുത്തിക്കുരുവില്നിന്നും കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടി 

ന്സടങ്ങിയ ആഹാരം നല്ലതാണ് . മാത്രമല്ല, പരുത്തിക്കുരുവില് 

നിന്നും ആട്ടിയെട്ടക്കുന്ന എണ്ണ ഹൃദ്രോഗത്തിനു ഒരു പ്രതിവിധി 

യും കൂടിയാണ് ഭ 
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ദു.ഖം 

ഞാന് ദു:ഖമാണ് ൦.൦... 

എനിക്കൊരാഗ്രഹമേയുള്ള ...........- മററുള്ളവരെ അവരുടെ 
ദു:ഖത്തില്നിന്നും വിമുക്തരാക്കുക. എനിക്കതു” സാദ്ധ്യമാകുമോ? 

തിച്ചയായും കഴിയും. പണംകൊണ്ടൊ, പ്രതാപംകൊണ്ടോ സ 

ഹായിക്കാ൯ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്ം ഹൃദയത്തിന്െറ വേദന മന 
സ്റ്റിലാക്കാ൯ കഴിയും. 

പ്രത്യേകിച്ചും നിരാലംബകള്ക്കു് . നിരാലംബകള്! അതേ 
അവക്കുമാത്രം. ഞാനും അത്തരത്തിലൊരു നിരാലംബയാണ്.. 

ചില നിമിഷങ്ങളില് മനുഷ്യന് തന്നെത്തന്നെ മറന്നുപോ 

കുന്നു. ദു:ഖത്തിലം സന്തോഷത്തില്യം. പലപ്പോഴ്ചം വിചാരി 

ച്ചിട്ടുണ്ട്: ഈ നാടും വിട്ടം വിട്ട് അനന്തമായ എന്തിലൊ ഒന്നു 

ലയിക്കാന്. ആ ഏകാന്തത! അതൊരു ഗാനമാണ്”. ശ്രതിമാധു 
രൃവ്ൃയം താളലയവും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു ഗാനം. 

“മേകളേ......... എന്നുള്ള ആ ഒരു വിളിക്കവേണ്ടി ഈ ഹു 
ദയം എത്ത ഉഴലുന്നു. മാതൃസ്നസേഹത്തിനെറ മധുരം അറിയാന് 
ഏതൊരു കുട്ടിയാണ് ആഗ്രഫിക്കാത്തതു”. 

തനിക്കൊരിക്കല്യം എത്തിപ്പപിടിക്കാ൯ കഴിയാത്ത എന്തോ 
ഒന്നിനുവേണ്ടി കൈനീട്ടുക. അറിഞ്ഞും കൊണ്ടുതന്നെ... കി 
ട്ടിയില്ലെങ്കില് നിരാശ... 

“മാതാപിതാക്കളില്ലെങ്കിലം കുട്ടി നീ എന്തിനു കുണ്ണിതപ്പെ 
ടണം ----എല്ലാം തനേറതെന്നു വിശ്വസിക്കൂ... .... അതില് നീക 

സഹിക്കാന് കഴിയാത്ത ദു:ഖത്തിതനിന്നും മോചനം ലഭി 

ക്കാന് കൂട്ടുകാരുടെ സ്നേഹമസ്പണമായ ആ ഉപദേശം എനിക്ക് 
ആശ്വാസം നല്കുന്നു. 

അതില് ഞാന് പരിശുദ്ധ സ്നേഹത്തിന്െറ അലകളെ ക 
ഞ്ടെത്തുന്നു൭ 

_പി. വി, സശീല 
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ആവി 
ഞാന അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവുമുള്ള ഒരു കുലത്തില് ജനി 

ച്വനാണു'. എനിക്ക് ഭൂമണ്ഡലത്തില് സ്ഥാനം കൈന്നിട്ട് 
കാലം വളുരെയായി. പങ്ങി പരുങ്ങിനിന്നു” വിത്തുയന്നു പൊ 
ടുന്ന അഗ്നിപവ്ൃതങ്ങള് എന്െറ ചൈതന്യമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ 
ഒരു ഭാഗമാണ്. ജപ്പാനിലും, ന്യൂസിലാണ്ടിലും, ഐസ് ലാണ്ടി 
ലുമുള്ള ഉഷ്ണൃഗന്ധോകസ്രോതസുകള്ൾ എന്െറ യാവനതിളപ്പുി 
നെറ ഉത്തമോദാഹരണമാണ്. എനിക്ക് വാദ്ധക്യമോ മരണെ 
മോ ഇല്ല. ഞാ൯ എന്നും സ്ധാഭോജന തല്പരതയിത് മുഴുകി ജരാ 
നര ബാധിക്കാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്ട്. അലസമനോഭാവ 
മില്ലാതെ രാവും പകലും ബുദ്ധിമുട്ടി പണിയെട്ടക്കകയാണു”. നി 
ങ്ങള് കേട്ടിട്ടില്ലേ? തിവണ്ടിയെപ്പററി, കപ്പുലിനെപ്പററി; അവ 
യുടെ, മററനേകം വസ്തുക്കളുടെ ജീവനാഡിയാണ് ഞാന്. 
ആവി. 

ആധുനിക രിതിയില് എന്നെ സംസ്ലുരിച്ച് തിവണ്ടിയില് 
നിക്ഷേപിച്ച മഹാനാണ് സ്റ്റീഫന്സണ്. അദ്ദേഹം നല്കിയ 
റോക്കെററ് എന്ന സല്പ്പേരോട്ടകൂടിയാണു” ഞാന് റെയില്വേ 
യില് കടന്നുവന്നത്. എന്െറ ആദ്യത്തെ തീവണ്ടിയാത്ര 65 മി 
നിററു മാത്രമായിരുന്നു. അന്ന് എന്െറ സഹയാത്രികര് 450 ആ 
കളായിരുന്നു. കുറച്ചധികം കൊല്ലങ്ങള്ക്കുമുമ്പാണിതു” സംഭ 
വിച്ചതു്. ഇന്നു” ഞാന് തീവണ്ടികളില് അഹോരാത്രം പണ! 
യെട്ടക്കുന്നു, മടിയില്ലാതെ. 

എന്നെ കപ്പലില് കടല്യാത്രക്ക് ക്ഷണിച്ചതു” വില്ല്യം സി 
മിംഗ് ടനെന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിനന്ൌ ആജ്ഞാനുസരണം 
ഇന്ന് ഞാന് കപ്പലില് ആളുകമളയും ചരക്കുകളെ യ്യംകൊണ്ട് 

ആഴിപ്പരപ്പിലൂട്യെസവാരി ചെയ്യുകയാണു. ഞാന്. ആവിഴഭ 

മാര്ട്ടിന് ടിപ്പ് 

അത്ലാന്തിക് സമുദ്രത്തില് എത്ര വെള്ളമുണ്ട്? 

അത് ലാന്തിക്, സമുദ്രത്തില് 3,327 ലക്ഷം കഷബിക് കി 

ലോമീററര് വെളള മുള്ള തായി സോവിയററ് സമുദ്ര ഗവേഷക 

ന്മാര് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. മുമ്പത്തെ കണക്കുകളേക്കാള് ഒരു 

കോടി കൃബിക്ടകിലോമീററര് അധികമാണിത്. 
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നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ഉത്തരമുണ്ടോ? 
റ ഹാസ്പുകള് നേര്വരയില് വെ ത്തെ 3 എണ്ണത്തില് വെള്ള മുണ്ട്. 

ണ്, എന്നാല് വെള്ളമുള്ള വ ഒന്ന 
വയെ നിരത്തണം. 

ച്ചിരിഷ്ക്കുന്നു. ആദൃ 
ബാക്കി 3 എണ്ണം കാലിയാ 
ിടവിട്ട് വരത്തക്കവജ്ണും അ ഏതെങ്കിലും രമണ്ടണ്ണമേ മാററുവാന് പാട്ട മള. എന്നാല് നേര്വരയില് ഗാസ്പുകളടെ സ്ഥാനങ്ങള് ഒരിന്ത്കു ല്ലം മാറരുതു, എന്തുചെയ്യും? 

ം തുടന്നെഴുതുക:_ 
[ന ്.ം ന 

മി (332) 2 4 (....) 5 
3: 8൭൯െറ സംഖ്യ 2; 27൭൯റ സാഖ്യയ 3, എന്നാല് 64ന്റെ  സാഖ്യ്യ എത്ര? എന്തുകൊണ്ടു് 9 

കെ, മോഹന്ദാസ് 

റ) കാരനായ ആറിനെ എ 
നിനെ പിടിച്ചു് 

ന്ന വരുന്നതു” മൂ 
1 മുതല് 10വരെ യഥാ 

മാ കിട്ടന്നു. ഇതു” 
ളള ഒരു വിനോദമാണ്, 

ര യഥാക്രമം ഒന്നിടവിട്ട് 
വഷ്ക്കേണ്ടുന്ന ക്രമം വറയാ 

“ജോസ് കൊള്ളന്നൂര് 

ട് 



വവാമ്ക്കെ ലി 

പത്രാധിപരുടെ ചോദ്യം 

വേഗത്തില് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാ 
ഹനത്തിനു” പെട്ടെന്നു ബ്രേക്കിടമ്പോള് യാ 
ത്രക്കാര ഒന്നടങ്കം മുന്നോട്ടായുന്നു. എന്താണു് 
ഇതിനു കാരണം ക. 

ഉത്തരം തന്നവര് 
ടി, ആര്. വെങ്കിടേഷ്, ഫൈസ് കൂള്, ചാലക്കുടി 

ഐ. ജീജാകുമാരി, സെന്റ് റാഫേല് കോണ്വെന്റ്, ഒല്ലൂ൪ര 

എല്. ഗീത, രാജാ രവിവമ്മ ഫൈസ് കൂള്, കിളിമാനൂ൪ 

എ. പ്രഭാകരന്, ബോയ് സ് ഹൈസ് കൂള്, ഇരിങ്ങാലക്കുട 

വി. പി. പുരുഷോത്തമന്, ഫൈസ്കൂള്, ഒല്ലൂര് 

തിമത്തി പി. ആര്., കാല്ഡിയന് സിറിയന് സ്കൂള്, തൃശൂര് 

വി. കെ. നാരായണന്, ഫൈസ് കള്, മററം 

അനന്തകൃഷ്ണന്, സെന്റ് തോമസ് കോളേജ്, തൃശൂര് 

പി. ഉഷ, ഗേള്സ് ഫൈസ്കൂള്, വടക്കന് പറവു൪ര് 

എ.എല്. തോമസ്, കാല്ഡിയന് സിറിയന് ഹൈസ്ക്കൂള്, തൃശൂര് 

പി. സി. പ്രമി, ഗേഗ്.സ് ഹൈസ് കൂള്, ചാലിശ്ശേരി 

ലലാ ജോസഫ് കാട്ടുക്കാര൯, ഗേള്സ് ഫൈസ്കൂള്, ഒല്ലൂര് 

എക്സ് . ഐ. കുററിയഷ്ക്കുല്, പറപ്പൂര് 

പി. ജി. പങ്കജാക്ഷി, കോലഴി 

എ. രാമചന്ദ്ര൯, പുതുക്കാട്ട് 

മോഫന്, കരിയന്നൂര് 

ടി. ചന്ദ്രചൂഡന്, ഞാവഴ്ത്കുല് 

ജി, വേണുഗോപാല്, പഴഞ്ഞി 

ച്രരാശിചത്മട ഉമ്മരമ്യം വിഞാളുടെ ഉമമതമ്യമ 

തമട്ടമമ ല/ക്കതമ? ഥേ/ക്നാതാണ്. 

വറാ 
മാം ടൻ 



ന സ്ന 

മദ്ടം തത ഇല്ലമതംമ്മാല്് ചേരക്കുഗല്ുകറ്ം വികദ്മക്കും. 

തകം ത?കച്ചുമഠാ?ഞ്ഞെ.” ചേഗതക്കുഥലുകറം 

മചാക്ടാദ്മ് തുടത്ും. 

സീ. ജി ശാന്തകുമാരന് 

തിളന്ത്ുന്ന ച്ചോര 
ഇവിടെ, ഭൂമിയില് ശ്വസനം നമുക്കൊരു പ്രശ് നമേ അല്ല. 

മേല്പോട്ടയന്നു പോകുന്തോറും വായു നേത്തു നേത്തു വരുന്നു. 

പതിനായിരം അടി ഉയരംവരെ അനായാസം ശ്വസിക്കാന് ന 
മുക്കു കഴിയ്യം. 30000 അടി പിന്നിട്ട കഴിഞ്ഞാല് വായു നേരിട്ട 
ശക്ഷൊള്ളാന് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു. ശ്വസിക്കണമെങ്കില് ഓക്സിജന് 
മുന്കൂട്ടി കരുതിക്കൊളൂള ണം. അതു നേരെ ശ്വാസകോശത്തി 
ലേക്കു കയറുമെന്നു ധരിക്കേണ്ട. വായ്യവില്ലാത്തതു കൊണ്ടു് ഇ 
വിടെ മര്ദ്ദവും ഇല്ല. നമ്മുടെ ശ്വസനപ്രക്രിയയെ സഹായിക്കു 
ഒരുപാധിയാണ് മദ്ദം. അപ്പോള് എന്തെങ്കില്ം ഉപകരബ സ 
ഫായത്തോടെ വാതകം ഉള്ളില്ക്കയറേറണ്ടിവരും. മദുക്കുറവ് 
ശ്വസനത്തെ മാത്രമല്ല. നമ്മുടെ ശരീരസ്ഥിതിയേയും പിടി 
ലന്ത്ും. നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയാല് 1005 സെന്റിഗ്രേഡിലാ 
ണ് വെള്ളം തിള്ക്കുക. മുറിയിലെ വായയവെല്ലാം നീക്കി മദം 
തിരെ ഇല്ലാതാക്കിയെന്നു വെച്ചേള,. പിന്നെ ചുടാക്കേണ്ടതി 
പ്ല. വെള്ളം മേശപ്പുറത്തെ പാത്രത്തില് തനിയെ ഇരുന്നു തിള 
ക്കുന്നതു കാണാം: വായു തീരെ ഇല്ലാത്ത മുറിയുടെ സ്ഥിതിയാ 
ണ് സ്റ്റേസില്. നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ധാരാളം വെള്ള മുണ്ടു്; 
രക്തത്തിലും മററുമായിട്ട്. മര്ദ്ദം തിരെ ഇല്ലാതായാല് ചോര 
ക്കുഴലുകള് വികസിക്കും. അതിന്നകത്തെ രക്തം വികസിക്കും. 
രക്തം തിളച്ചു മറിഞ്ഞ് ചോരക്കുഴല്യകള് പൊട്ടാന് തുടങ്ങും. 
കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദത്തില് രക്തത്തില് അലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നൈട്രജന് 
വാതകം കുമിളകളായി വേര്തിരിയാന് ആരംഭിക്കുന്നു. വയററി 
ല് കുമിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാതകങ്ങള് വികസിച്ചുകൊണ്ടി 
രിക്കും. അവസാനം നമ്മുടെ ശരീരം ബലൂണ് വിക്കുന്നതുപോ 
ലെ വിത്തു പൊട്ടിപ്പോകും. 

സ്റേസില്പ്പ്പോയി മടങ്ങിയവരാരും ബലൂണ്മാതിരി പൊ 
ട്ടിയിട്ടില്ലല്ലൊ. 

ഇല്ല, അതല്ലേ മിട്ടക്ക്. ബഹിരാകാശവാഹനത്തില് ജീ 
വിക്കാന് പററിയ കൃത്രിമാന്തരീക്ഷമുണ്ടാക്കിയാണ് ഇതില്നി 
ന്നു രക്ഷപ്പെട്ടന്നതു്. ഭൂമിയിലുള്ള വായു മര്ദും വാഹനത്തിലും 
രാ താത്തി 

2077 ജരാവതി 4? 



ത?കൂട്ണൂറ്റ ചേത ൫൪. ഒ? ശാദതഷമഗരര് 

ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും. ആകാശസഞ്ചാരിയുടെ പുറംകുപ്പായത്തിലം 
കൃത്രിമ മര്ദ്ദം നല്കാനുളള. ഏപ്പാട്ടകളണ്ടു്. യാത്രക്കിടയില് 
ഉല്ക്കകള് വന്നിടിച്ചു വാഹനത്തിന്നു ദ്വാരം വിഴുകയോ പുറം 
കുപ്പായം കിറിപ്പോവുകയോ ചെയ്തെന്നിരിക്കട്ടെ. അത്തരമൊ 
രവസ്ഥയില് കരയില്പ്പിടിച്ചിട്ട മീനിനെപ്പോലെയാണ് സ്നേ 
സ് യാത്ര ക്കാരനെറ സ്ഥിതി. 

സ്റ്റേസ് സ്യൂട്ടമിട്ട് വാഹനത്തിനു പുറത്തുകടക്കാന് കഴി 
ഞ്ഞുവെന്നിരിയ്ക്കുട്ടെ. ശുനൃതയില്ക്കൂടെ നിങ്ങള്ക്കിഷ്ടംപോലെ 
നീന്താം. നടക്കാം. തലകുത്തി നില്ല്രാം, താഴെ വീഴുമെന്നു പേടി 
ക്കാനില്പ. അഭ്യാസമെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പ്പോള് ദാഹം. അല്പം വെ 
ള്ള മെടുത്തു വായിലൊഴിച്ചപ്പോളാണ് യഥാത്ഥത്തില് അന്ധാ 

ളിച്ചുപോയതു”. വെകുളം വായിലേയ്ക്കൊഴുകാതെ അവിടെത്ത 
ന്നെ നില്ലന്നു! പാത്രം മുഴുവന് കമക്ത്ിനോക്കി. ഒരു രക്ഷയുമില്ല. 
അവസാനം വെള്ളവും ഭക്ഷണവും വായിലേക്ക് പിച്ചികൊട്ട 

ക്കേണ്ടി വന്നു. ഇനിയും ഒരു പ്രശ്മം. ഇവിടെ മേല്ം കീഴും തി 
രിയുന്നില്ല. മേലും കീഴ്ചം ഉണ്മായിട്ടവേണ്ടെ, തിരിയാന്. ഭൂമി 
യില് നമക്ക് ഇതു രണ്ടും ഉണ്ട്. ആകഷണത്തിന്നനുകൂലമായ 
ദിശ കിഴ് ഭാഗം. എതിര്ദിശ മേത്ഭാഗം. പിടിവിട്ട കല്ലം 
ആപ്പ്റിള്പ്പഴവും ഏതു ദിശയിലേയ്ത്കു നിങ്ങുന്നു, അതാണല്ലോ കീ 

ഴ് ഭാഗം. ഇവിടെ. പിടിവിട്ട വസ്തക്കള് എങ്ങോട്ടും വിഴാതെ 
അവിടത്തെന്നെ നില്ക്കുന്നു. ഭൂമി വസ്തുവില് പ്രയോഗിക്കുന്ന 
ആകഷണംതന്നെയാണ് ഭാരം. ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വമണ്ഡലത്തി 
ന്ന വെളിയില് ആകഷണമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് മേലും കിഴ്ചമില്ല, 
ഭാരവുമില്ല. 

കാര്യം രസ ള്ള താണെങ്കിലും ശരാരത്തിന്നത്ര ഗുണംചെ 

യ്യുന്നതൊന്നുമല്പല ഈ ഭരരഹിതാവസ്ഥ. തിന്നാനും കുടിക്കാനു 

മുള്ള വിഷമം ബേ:ദ്ധ്ൃയമായല്ലോ. നമ്മടെ മാംസപേശികളെ അ 

തെങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നു പറയാറായിട്ടില്ല. 

ലേഖകര് ശ്രദ്ധിക്കുക 

“്യഥീക്ക്സ്തുക്ു ചേഖനതാളം കഥകളും 260 വാക്കി കഥിമ്മ 

അത്ത്. മാര് കടചാസ്്ഥിക്മ്ഠ ഒരു വശം മാത്രം മൂ/തമിമ്മറമ്മ? മഷ 

2കഠ2200ഗ/൭൬.ക. ച? ത്രഞ്റം ശ്ലോസ്്ലച്ര?റീഠമമ്മ?തിക്കണെം ചിത്രികത 

ണൊതഃറം മമ്മു? ്പേച്ചറ/അല് മ?൭/00 മാക്കകാകഴങ്ള്' വരച്ചവയ്മം. 

൧൧൬ ൭൬൭ തികറം പചത്രാശിചര്, ഖു ാക്ക. മ്ണുമമ?ം തൃശൂര് എന്ന 

മേഷ്മ്ഷിചഗശ മമ്മു. 

348 യ്യഥീക്ക 



തെഗക്കാഥറാമം കചയ്കരില്ല. പ്രകൃത? ൧ചാ്മ?ഛിക്മ് 

ദാമ്മ?കച്ചട്ടക്കുമാമ. ഞമദാത് കക്കജമമ? 

ഗാമ്മ/റാമമ?ത്രം.” 

രേവതി 

ജീവന്നെതിരെ ജീവന് 
മിക്ക രോഗങ്ങള്ക്കും കാരണം മൈക്രോബുകളാണെന്ന അ 

റവ് ഇരുപതാം നൂററാണ്ടിന്െറ പിറവിയോടെ ഡോക്ടര്മാക്കു 

കൈവന്നു കിട്ടി, പ്രതിരോധത്തെകുറിച്ചും വാക് സിനുകളെകു 

റിച്ചും അവക്ക രിയാമായിരുന്നു! ജന്നര്, പാസ് ററര്, കോഷ്, 

എര്ലിഷ് എന്നീ ശാസ് ത്രജ്ഞരോട്ട് നന്ദി പറയുക! ജോസ 

ഫ് ലിസ്റ്റര് ഡോക് ടര്മാക്ക് അണുനാശിനികളുടെ വില പറ 

ഞ്ഞുകൊടുത്തു. എന്നിരുന്നാല്ത്തന്നെ, ഒരിക്ക രോഗം പിടി 

വെട്ടു കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ സമത്ഥമായി നേരിടാനുള്ള ഒരുപാ 

ധി മിട്ടക്കന്മാരായ ഡോക് ടര്മാരുടെപോലും കൈവശമില്ലായി 
രുന്നു. കാര്ബോളിക് ആസിഡ് മുതലായ അണുനാശിനികള് 

മൈക്രോബ്യകളെ കൊല്ലമായിരുന്നു; ഒപ്പം അവ ജീവനുള്ള ശ 

രീരകലകളെ നശിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ശരിരകലക 

ളി ളെ നശിപ്പിക്കാതെ എങ്ങിനെ അവയിലെ മൈക്രോബ്യകളെ - 

ചു അപകടകാരികളായ രോഗാണുക്കളെ--നശിപ്പിക്കാനൊക്കും 7. 

വൈദ്ൃശാസ് തൃൂത്തിനെറ മുമ്പില് അതൊരു ഉത്തരമില്ലാത്ത 

ചോദ്ൃമായവശേഷിച്ചു. ഇന്നതിനു' നമ്മുടെ കയ്യില് ഉത്തരമു 

ണ്ട്. ആയൊരുത്തരം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച മഹാനാണ് അല 

ക” സാണ്ടര് ഫ്ളെമിങ്ങ്. 

1881 ആഗസ്റ്റ് ോംനു- അയ ര്ഷയറില് ഒരു കൃഷിക്കാര 

ന്െറ മകനായി അലക് സാണ്ടര് ഫ്ളെമിങ്ങ് ജനിച്ചു. ഹൈ 

സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞപ്പോള് സാമ്പത്തിക പരാധീന 

തകള് കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം തൂടരാനൊക്കാതെ വന്നു. നാലു 

കൊല്ലക്കാലം ഒരു ഗുമസ്പുനായി ജോലി നോക്കി. ജീവിതത്തി 
ലെ വിധിനിണ്ണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവില്വെച്ച് അദ്ദേ 
ഹം ഒരു മെഡിക്കല് വിദ്യാത്ഥിയായി. 

ഒരു വിദ്യാത്ഥിയെന്ന നിലയില് അലക് സാണ്ടര് ഒരാസാ 

മാന്യ വിജയമായിരുന്നു; അതേ നിലവാരം ഗവേഷണ വിഷയ 

20777 ജറാധതി 349 



മുിവക്കാത?കാ ജീവ രേവതി 

ത്തില് പലത്താനും അദ്ദേഹത്തിനൊത്തു. രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രി 

ച്ച നിത്താനുള്ള ഉപാധികളെ അന്വേഷിത്ക്കന്നതിലേപ്പെട്ടിരി 

സ്ക്ക, രോഗചികിത്സയെന്നതു” ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധശക്തി 

കളെ ബലപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് എന്നദ്ദേഹം കണ്ടറിഞ്ഞു. 

അന്നാരും അതംഗീകരിച്ചില്ല. നീണ്ട രണ്ടു ദശാബ്ദക്കാലത്തെ 

ഗവേഷണത്തിനുശേഷം അതദ്ദേഹം സംശയാതീതമായി തെളി 

യിച്ചു. പെനിസീലിയം എന്നു പേരുള്ള. പൃപ്പലിലെ മോള്ഡു 

കള്ക്ക് _അവയുണ്ടാക്കുന്ന രാസപദാത്ഥമ'യ പെനിസിലിനു 

__ചില അണുക്കളെ ശരീരത്തിലെ കലകളില് അപകടമുണ്ടാ 

ക്കാതെ നശിപ്പിക്കാന് കഴിവുണ്ടെന്നു” അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. 

ബ്ബൂിട്ടിീഷ് രസതന്ത്രജ്ഞരായ ഹൊവാര്ഡ് ഫ് ളോറിയും ഇ. 

ബി. ഷെയിനും കൂടി 1941-ല് പെനിസിലിന് രാസികമായി 

വേര്തിരിച്ചെട്ടത്തു. ല് 

രോഗാണുക്കളുടെ വളച്ച തടയുകയായിരുന്നു പെനിസിലി 

൯. മിക്ക ബാക് ററീരിയമയ്തും പെനിസിലിന് പേടിസ്വപ്ലമാ 

യി. തങ്ങളുടെ ജീവന്നെതിരെ കുതിച്ചു വരുന്ന മറെറാരു ജിവന്! 

1945ല് ഫ്ളെമിങ്ങിനു് മെഡിസിന്നുള്ള നോബല് സ 

മ്മാനം കിട്ടി. അപ്പോഴചം ആ വിനയസമ്പ൯ പറഞ്ഞതിതാണ് : 

:ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല. പ്രകൃതി പെനിസീലി൯ നിമ്മിച്ചെട്ട 

ക്കുന്നു. ഞാനതു കണ്ടെത്തിയെന്നുമാത്രം--" 

ഫ്ളെമിങ്ങിനു നന്ദി. ഭിഷഗ്വരന്മാരുടെ കറുത്ത ലെതര് 

ബാഗിന്നുള്ളിത അദ്ദേഹമാണല്ലേ? മാരകതമയ്യക്കെതിരായുള്ള ആ 

ദൃത്തെ ഒററമൂലി തിരുകിവെച്ചതു്. ആതുരസേവനത്തിനെറ 

കൈകളില് ആദ്യത്തെ ആശ്വാസം തിരുകിയ ശാസ് തൂജ്ഞ 

ന്൯-അലക് സാണ്ടര് ഫ്ളെമിങ്ങ് . 

ജനനം: ആഗസ്റ്റ് 6, 1591 

മരണം; മാര്ച്ച് 11, 1955൭ 
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ചരമ്ധ്യക്കമത്ുകട ച്രഖ്യപര്ാതഃറം 

വൈദ്യരത്നം പി. എസ്സ്. വാരിയരുടെ 

ആയ്യവൈദ്യശാല 
കോട്ടക്കല് (കരക്ക്) 

സ്ഥാപിതം: 1902 

ഹെഡ് ഓഫീസ് ടെലിഫോണ്സ്; 
ഒഗഫാ?്മ (10/0ഗ ൧൪൦൧൭0൦0 20 712000 7705൦6 

& 6൦0൦72/ 70200൧൦7) ഹോക്ക്. 5 

രാര്ദ്മ7ിംഗ് ഹേം ഛി” 24 

മഗര്്രോജ?ംഗ് ക്രു? (॥655/ഗ്0േഠഠ) ഛഫാങ്ഞ്. 27 

ക്രധഥരാകക്ലക്യദ്മ് (01൦൦ & ॥ട5േ/ഗഗേ൦) ഛോക്്. 22 

മറാഠ മഗരോഷര് (&65/ഗ്0േ൦ഠ) ഛോഗക്ക്.” 26 

ബ്ബാഞ്ചകള്: 
2. ഒക൦ഥ?രക്കാക്ട് (ഭ്ഫംക്ങ്. 27222) കിഷ്ലംമ്മ?ോഗശ്ഥ് 

കം ത?രതര് (ഛൊങ്ങ്. 427) മ്ലരേഷറമീമഥഥശ്ഥ് 

ട്, ച/ചക്കാട്ട്” (ഛോഴങ്ങ്. 704)  ചടക്കറ്താ 

4.  മദ്മമ്മ?ല്ദ്വ്ര്ഥിക്ചേ (ഛോ. 242) ജ?. ബാ. ഠോശ്ഥ് 
റ്. എഠങെഗകകൂം (ഛേ. 42026) മഹമംത്മാഗംസ്ഥിഥോദ്ഥ് 

മ (ഹഫാങ്്. 2267 ൧) ക്ഥവഷദ്യകദ്മ്ഥ തമ 

അ7അവാത്തചൃരം (കോങ്ങ്) 2924 42൧/ോഗര൪ഥ് 

മമഥോ?ഷ്ഥ് (ഛ്മണ്:; 2772) ൭൦, കമമലവേരിോശ്ഥ് 

തുച്യവഗ മാറരാമ്മ?ക്ത്ന്ധ് രഥിച്ചേ മ്വങ്ക്ഥോഗശ്ഥ് 

പടം മദ?രമശ? (ഫാമങ്ഞ്. ൭7 7272) കൃ്ട്മമചമതിഥോമരഥ് , ദാക്കംചഠക്കം 

ശമ്ര്രമ്മമാമ്മ?ി നാര്മ്മ?ച്ച തമുയൃര്മ്വേദ ഒഴഷധമാളും വിദഗ് ഭ്ഥ 

മമ്മ: മശ്വക്യഹമംമ്മമ്യം മഫ൪ഥ്ഒമഛഫ്2ഞ്ദ്മിറാമം ക്രമ്ധഗഞ്ചുക 

ഒ?ക്്രാ?ദാമം ലഭിക്കുരാതമമ്മ”. ച?ഴിച്ചിതം ദാവതക്കിഥ? മുതചഗമ്മ 
കേരി: ചിക?ത്ത/കറം കൊട്ടയ്ക്കുലുക്ള ഗോള്ഡന് ജുബിലി 

നര്സിംഗ് ഹോമില് മാച്ചു" ക്രശാദാക്മല/ദ്യക്ര്്ഥ മേജ്നോ്ട 

തമ്മ ദാടമമകച്ച002. 

൭ തന൧൪൭൦൧മ2: രേഗഗികറംക്കു്” എഴ്രത്തുഷത്തുകറംവഥ? കര/ധ0ാ 

ഓമവ/ദൃറ്തക്കാ ച?ക?തര: ദാശ്ചമ്മിച്ചഠാ?മ്മിക്കുമ്മതാമ്മ്. 

മഗോമു?ംഗ്' ൭7 

46971 മുറാധ൭? പ്ല, 



വ/ഗത്മകറം, തുഥിമ്മി ക്കം 

സര്വകലാശാലാ നിലവാരത്തില് 
മലയാള പുസ്സകങ്ങള് 

അവ അക്ചടിപ്പിക്കുന്നതിന്നു” ധനസഹായം 
നല്കുവാന് ഒരു പരിപാടി 

1. സവ്ൃവകലാശാലാതലത്തില് പാഠപുസ്സകമായോ അധിക 
വായനക്കോ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മലയാള പുസ്തകങ്ങള് അച്ചടി 
പ്പിക്കുന്നതിന്ന് ഗ്രന്ഥകാരന്മാക്ക് ധനസഹായം നല്കുവാന് 
കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറവൃട്ട് തയ്യാറാണ്. സയന്സും ടെക്നോ 
ജിയും സംബന്ധിച്ച പുസ്സകങ്ങള്ക്കായിരിക്കും മുന്ഗണന. ഇ 
ത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങശ രചിച്ചിട്ടുള്ള. വ്ൃക്തികളില്നിന്നു് സഹാ 
യാഭൃത്ഥനകള് ക്ഷണിച്ചുകെ ള്ളന്നു, 

2, സ്വന്തം മേല്വിലാസമെഴുതി സ്ത്റാമ്പൊട്ടിച്ച കവര് 
അടക്കും ചെയ്ത് എഴുതിയാല്, ഈ സഹായധനത്തിന്നുള്ള അ 

പേക്ഷാപത്രങ്ങള് കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൃയട്ടില് നിന്നു (നളന്ദ, 

തിരുവനന്തപുരം 1) ലഭിക്കും. 
3. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാപത്രത്തോടൊപ്പം ഗ്രന്ഥത്തി 

നെറ കൈയ്യെഴുത്തു പ്രതിയും അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ 

ജനുവരി 391ാംനുക്കു മുമ്പു കിട്ടന്നതു് സൌകയ്യമായിരിക്കും. 

4. കൈയ്യെഴുത്തു പ്രതികള് വിദഗ് ദ്ധരെക്കൊണ്ടു് പരി 

ശോധിപ്പിക്കുന്നതും, അവരുടെ ശുപാര്ശയെ ആസ്പദമാക്കി സ 

ഹഫായധനം നല്കുന്ന കായം തിരമാനിക്കുന്നതുമാണട്.. 

5, സഹായധനം നല്ലന്നതാണെന്ന അറിയിപ്പ് കീട്ടിയാ 

ലൃടന് അച്ചടി തൂടത്ഭാവയന്നതാണ് . പുസ്തകം (1000 പ്രതി) അ 

ച്ചടിക്കാന് വേണ്ട ചെലവിനെറ പകുതിയാണ്, സാധാരണഗ 

തിയിൽ, സഹായധനമായി നല്കുക. മികച്ച കൈയ്ൃഴുത്തു പ്ര 

തികള്ക്ക് സ൩ഫായധനം വദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാ 

വന്നതാണ്. അച്ചടിധാല ക്കാരുടെ ബില്ല് ഹാജരാക്കുമ്പോൾ 

ഗ്രന്ഥകാരന്മാക്ക് സഹായധനത്തുക നല്കുന്നതായിരിക്കും. 

6. പുസ്ലകം അച്ചടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിനെറ 20 പ്ര 

തികള് ഇന്സ്റ്റിററൃയട്ടിലേക്ക് സൌജന്യമായി നല്കേണ്ടതും, 

ഇനസ്റ്റിററൃട്ട് ധനസഹായം നല്കിയ വസ്ത്രത ഗ്രന്ഥത്തില് യ 

1ഥാസ്ഥാനത്തു എടുത്തുപലവയേണ്ടതുമാണു . 

എന്. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ 
ശ്ഥമ്മരകൂര് 

കേരള ഭഷാ ഇന്സ്റ്റിറവ്യൂട്ട് 

തിരുവനന്തപുരം-1 

പു ഡ്്ര്; 

ളക, ന 



്ത്ത്ത്ത്ത്തന്തന നതയതത്ത്തത്ത്ത്ത്ഞാടട 

പ ചി 

[ടു 

ഃ 
റ 

ചവഗമമകറം, തമഥ?മ്മ? കുറാ 
തയി 

എല്ലാ സ്കൂളുകളം യുറിക്ക വാങ്ങണം 

എല്ലാ മ്തൂജുകളും “യൂറിക്ക് വാങ്ങേണ്ടതാണ് എന്നുകാണി 

ച്ച് ഡയറക്ടര് ഓഫ് പബ്ളിക് ഇന്സ്റ്റ് റക്ഷന് പുറപ്പെടു 

വിച്ചിട്ടുള്ള സക്കലറിന്െറ പകപ്പ്രാണ് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നത്. 

ഇതിന്പ്രകാരം എല്ലാ ഫെഡ്മാസ്തറര്മാരും തങ്ങളുടെ യ്ക്കൂള് 

ലൈബ്രറിയ്ക്കുവേണ്ടി :യുറീക്ക'യുടെ കോപ്പ്പികള് വാങ്ങി സഹാ 

യിഷ്ക്കാന പേക്ഷ. വരിസംഖ്യ 3ക. അടയ്ക്കേണ്ടത് (മണിയോര്൪ര്ഡ 

റായി) മാനേജിംഗ് എഡിററര്൪ 'യയറീക്ക', മണ്ണുത്തി, തൃശൂര് 

എന്ന മേല്വിലാസത്തിലാണു്. 

_മാനേജിംഗ് എഡിററ൪ 

ഠദീംം ൦ ൦ ൧൦൦൦0 ൦ 

൧൮൧൦ ൫ ഗഠിഠന, 

10ശാ0ഠ്ഥധന, 9-6 70. 

പും. [. ൧൦, 7892870143 

൨1൩൫൮1 ൧൧ 

5102: £7൦1- 1727൦035൦ 2) 50ഠഠ15- 7൭220102 

10൧ ല്ലി ടാ ടച്വ്ധൃര ചിട 1ട ഉധിട്വ്നള മന 
115002൦൦ 5൦൦ [1൦൨൩ 1൨ 1റചിമുഖ്പന. "ഘ ൧5. £ഠ്ധഠയിഠി 
രിം ൧൦൦ 090൦50൭0 ഠ 00 വിട 0ഥ൧1॥യിഠ൦൩ 1൦ ൦ റഠധിഠേ ൨ 
ലി ൫൦ ൫൭൭05 0 ടഠഠ1ട 1൨ ൪൦0 ഠ150ഥി05 5025 ഠ റിസ ൦ 
$ഥ0ടഥ്ഥ൦ 100 ൭൦ നഃമൂമമിഥ൦ ॥! ന൦൦േടടദ0) ദ്ധ ച൦ മലിപ്ഫ്ല. 1൭ 
(൫൫൦01൧ 11൦൩5൦05 നമു 000200 ൭൦ [103 69100, 0൦1൪, 
[ദ്ധ 0. ഠ., "നിന്ധ.. 
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0 ൧7൦0. 
1ഠ 

൧ ൧1ടഗി% £ഠധഠധിഠന! ഠറിംം/ട. 
൦) ഠ: 10൦ [റളി 6910൦0, 

ലര, [1.൩ ൧. ഠ. 70ിഗ്ധം൦. 
ഗല 691, 0൩) ഗി ൭ 0) ൨ ൭൦ [1൦൩01 

൧൧൧10൭൦0 1൦0 |ടടധ൦--- 
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ചതഷ്ച്ൃക്കാരുംട ച്രഖ്യചറാതാറ്ം 

ശിം 

കുട്ടികളുടെ മജിമ 

പ॥!॥॥ 

വണ്ണ മുഖ 
കയ൪൫൭ഠഓ൪ ക്രാ 

ശ്രി 
ങ്ങള് 

(൧൭൧൭ (൪ ഗ്ലാ ൬൧൧൭൭൬ ൭ 
ഴ് 

€൫(൭൮നചട്ടകടുംകവുകമും 
ടം ച്. 

രി
 

ലി, രൂ ഠി 

' ക ലൂ 
യ്കട്ട്ടു 

യ്യധിക്ക 



ലി 

മാനൃ വരിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് 

പത്രക്കടലാസ്സറി ന്നുചൂളൂ. ക്ഷാമവും ദിവസന്തോറുമെന്നവണ്ണം 

കയറിപ്പോവുന്ന അതിന്െറ വിലയും ;യ്യറീക്ക?യെ സംബന്ധി 

പ്പേടത്തോളം ഒരു പൊള്ളുന്ന പ്രശ് നമായിത്തിന്നിരിക്കുന്നു. ക 

ഴിഞ്ഞ 6 മാസംകൊണ്ട് കടലാസ്സ്റിനെറ വിലയില് ട0 ശതമാ 

നം കണ്ടു് വദ്ധനവുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇന്നു” ഒററപ്രതി മാസിക 

ക്ക് ശരാശരി 43 പൈസ നിമ്മാണച്ചെലവ' വരുന്നു. ഒററ 

പ്രതി വില 30 പൈസയാണെങ്കില്ത്തന്നെ, വാഷിക വരി 

സംഖ്യ തപാലിലടക്കുന്നവക്ക നല്കുന്ന പ്രത്യേക കിഴിവും ക 

വറി ന്െറ വിലയും തപാല്ക്കൂലിയും കഴിച്ചാല് നിമ്മാതാക്കള് 

ക്ക്” ആകെ കിട്ടുന്നത് 194 പൈസയാണ്. മുഖവിലയില് 95 

ശതമാനത്തോളം നഷ്യംസഹിച്ചാണ് മാസിക നടത്തുന്നതെന്നു 

ചുരുക്കം. ഈ നില ഏറെ തുടരുക ആരോഗ്യൃകരമാവില്ല എന്നു 

അനുഭവം പഠിപ്പിയ്ക്കുന്ന. അതുകൊണ്ട് “യുറീക്ക"യുടെ വരിസം 

ഖ്യ ഒന്നു പുതുക്കുവാന് ഞങ്ങള് നിര്ബ്ബന്ധിതരായിരിക്കയാണു'. 

“യുറിക്ക?യെ സ്നേഫിക്കുന്നവര് :യൃയറീക്ക? പ്രവത്തകരുടെ ഈ തീ 
രുമാനത്തെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോത്തു് സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്നു” ഞ 

ഞം ള്ക്കുറവ്ലൂണ്ടു്. 

പൃതുക്കിയ നിരക്ക് ജനുവരി മുതല് 
ചൃത്തക്ക?മ്മ: വത? ബവംഖ്/ നാ7തക്കു ക്രകഗരം ഒഠഥച്രത? വ്ധിച' 

40 കക്ചസ്ചയ്യം വാര്ഷ?ക വതിബ്ംഖ്/ റ് രൂപയ്യമാകുറാമ, ൧൭ ൨27 

രക്ക്” 2,977 ജദ്മേതി മുതല് പ്രഗബച/മമ?7തല് വഅന്നതംക്മ്. 3 രൂപ 

വിതം വാഷിക വരിസംഖ്യ അടച്ചിട്ടുള്ള മാന്യ വരിക്കാക്കു് 

7] ലേക്കുള്ള മുന്കൂര് വരിസാഖ്യയില് അടച്ചുതീക്കേണ്ട തുക 
എത്രയെന്നു കാണിക്കുന്ന കുറിപ്പ് അനൃത്ര കാണാം. അതി൯പ്ര 

കാരം 1971 ജനുവരി 10റാംനുക്കുമുമ്പു” കുടിശ്ശിക തീക്കണമെന്നു 
താല്പര്യപ്പെട്ടന്നു. മാന്യ വരിക്കാരുടെ സാകര്യം മു൯നിത്തി 

രണ്ടോ മൂന്നോ വഷകത്തേക്കുള്ള വരിഡംഖ്യ ഒന്നിച്ചു സ്വീകരിക്കാ 

നുള്ള സൌകയ്യങ്ങളും ഞങ്ങള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടു് . വരിസംഖ്യ അട 
ക്കേണ്ടതു” പതിവുപോലെ, മാനേജിംഗ് എഡിറ്റര്, “യുറീക്ക”, 
മണ്ണുത്തി (. ഠ.) തൃശൂര് എന്ന മേല്വിലാസത്തിലാണ്. സഹ 
കരിയ്ക്കുക. 

ഒരു പ്രധാന അറിയിപ്പ് 



എമ്ററ്റ്ന്ത്തുത്ത്ത്ത്മത്ുത്മ്ത്ത്ത്ത്മ്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്മ്; 
പു൧പു൧പഥഡഗഗഡഗ്ഡഡഡ്ഡഗ്യഗ്ഡ്ഗ്ഡ്ഗ്ഡ്് 

ലേഖനമത്സരം 

നവമ്പര് മാസത്തെ സമ്മാനം 

പി. കെ. ജയകുമാര് 

സ്റ്റാന്റേര്ഡ് %, എം. ജി. ടി. ഫഹൈന്തൂള്, മുഖത്തല 

നേടിയിരിക്കുന്നു. ചേഖനം. ("ശാസ്ത്രം പോയ മാസം) 

ഈ ലക്കത്തില് ചേത്തിട്ടണ്ടു. ശ്രീ. ജയകുമാറിന് 

ഈ ലക്ഖം മുതല് ഒരു വഷം യ്യറിക്ക കിട്ടന്നതാണു. 

ഡിസമ്പര്മാസത്തെ മത്സരം 
വഷമ്മം” “ഞങ്ങളുടെ സയന്സ് ക്ലബ്ബ്? 

ലേഖനം ചത്രാശി്ചക്കു കിട്ടേണ്ട അവസാന തിയതി 

ജനുവരി 50, 71. 

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക 
ഒററപ്രതി 40 പൈസ 

വാര്ഷിക വരിസാഖ്യ 5 രൂപ 

അടുത്ത ലക്കത്തില് ചിലത് 

ര്ഛ൧/൭/27ം 

ഗണസിദ്ധാന്തം__ക. എ. ശങ്കരനാരമമ്മണൊറമ 

ഇലക്ട്രോണിക് വാച്ച് --ചി. മക, ശങ്കതരാഥരാമ്മമൊറ്് 

ചെറനാരങ്ങ പുളിഴ്തും---കേശവ്ട്, ൮/൭ ?ക്ഷമതാ൭ 

ച്ചില്ലകൂട്ടിലെ അത്ഭതംരാമകൃഷ് ബൊ, മവഷ?മ്മന്മുര് 

കഥ 

ജിജ്ഞാസ ഭാര മ? 

ശ്ഥന്മ7യത്രമോ2ോധല്ത് 

ത്തണും പെണ്ണും ---ങറ 

ഥ൧//(ത കരണം 

ഈജ്മും, പിണ്ഡം, പ്രകാശവേഗം--മരവ? 

സസസ്സസസനതസനസ്സതതത്ത്ത്ത്ത്ത്തത്തതത്ത 
0000000000 
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പ്രസിദ്ധീകരണം ഒരു കേരള ശാസ്ത്രസഥാഹിത്യപരിഷത്ത് 
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